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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 ١ .................................................................... مؤّلف مقّدمه

 ٥ .......................................................... ثیاحاد محّقق مقّدمه

 ٧ ...................................................... یقرآن یدعاها: اّول فصل
 ٨ .............................................................................. فاتحه ۀسور
 ٨ ............................................................................... بقره ۀسور
 ١١ ....................................................................... ِعمران آل ۀسور

 ١٥ ............................................................................. نساء ۀسور

 ١٥ ............................................................................ مائده ۀسور

 ١٦ ........................................................................... أعراف ۀسور

 ١٨ .............................................................................. توبه ۀسور

 ١٩ ............................................................................وُنسی ۀسور

 ٢٠ .............................................................................. ھود ۀسور

 ٢١ ........................................................................... وُسفی ۀسور

 ٢٢ .............................................................................. رعد ۀسور

 ٢٢ .......................................................................... میإبراھ ۀسور

 ٢٤ ............................................................................ إسراء ۀسور

 ٢٥ ............................................................................ کھف ۀسور
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 ٢٥ ............................................................................. میمر ۀسور

 ٢٥ ............................................................................... طه ۀسور

 ٢٦ ............................................................................ اءیأنب ۀسور

 ٢٨ ......................................................................... مؤمنون ۀسور

 ٢٩ ........................................................................... فرقان ۀسور

 ٣٠ ........................................................................... شعراء ۀسور

 ٣١ ............................................................................. نمل ۀسور

 ٣١ ........................................................................... قصص ۀسور

 ٣٢ ........................................................................ عنکبوت ۀسور

 ٣٣ ............................................................................. فاطر ۀسور

 ٣٣ .......................................................................... صاّفات ۀسور

 ٣٣ ............................................................................... ص ۀسور

 ٣٤ ............................................................................. غاِفر ۀسور

 ٣٥ ...........................................................................زخرف ۀسور

 ٣٥ ........................................................................... دخان ۀسور

 ٣٥ .......................................................................... أحقاف ۀسور

 ٣٦ .............................................................................. قمر ۀسور

 ٣٦ ............................................................................حشر ۀسور  

 ٣٧ ......................................................................... ممتحنه ۀسور

 ٣٧ ........................................................................... میتحر ۀسور

 ٣٧ .............................................................................. نوح ۀسور

 ٣٨ ......................................................................... إخالص ۀسور

 ٣٩ .............................................................................. فلق ۀسور

 ٣٩ ............................................................................. ناس ۀسور

 ٤١ ......................................... ج ینبو یدعاها و أذکار: دّوم فصل

 ٤٢ ........................................................ حاتیتسب و ذکر فضیلت-۱



 ج   فهرست مطالب

 ٤٢ .......................................................................... ذکر لتیفض) ۱-۱(

 ٤٤ ........................................... ریتکب و لیتھل د،یتحم ح،یتسب لتیفض) ۱-۲(

 ٤٨ ................................................ ج اکرم رسول گفتنحیتسب ۀویش) ۱-۳(

 ٤٨ ............................................ ج أکرم رسول یدعاھا از یینمونھھا) ۱-۴(

 ٤٩ ............................................................... إقامه و أذان أذکار -۲

 ٤٩ ............................................................................ أذان أذکار) ۲-۱(

 ٤٩ .................................................................... أذان یثناا یدعا) ۲-۲(

 ٥٠ .................................................. إقامه از قبل و أذان از بعد یدعا) ۲-۳(

 ٥٠ ........................................................................... إقامه أذکار) ۲-۴(

 ٥١ ...................................................................... طھارت أذکار-۳

 ٥١ ................................................ توالت به شدن داخل ھنگام دعای) ۳-۱(

 ٥١ ................................................ توالت از شدن خارج ھنگام دعای) ۳-۲(

 ٥٢ ........................................................................ وضوء أذکار-۴

 ٥٢ ..................................................................... وضو از قبل ذکر) ۴-۱(

 ٥٢ ............................................................... وضو اتمام از بعد ذکر) ۴-۲(

 ٥٢ ....................................................................... مسجد أذکار-۵

 ٥٢ .............................................................. مسجد به رفتن دعای) ۵-۱(

 ٥٣ ....................................................... مسجد به شدن داخل دعای) ۵-۲(

 ٥٣ ........................................................ مسجد از شدنخارج دعای) ۵-۳(

 ٥٣ .......................................................................... نماز أذکار-۶

 ٥٣ .................................................. جماعت صف یۀتسو موقع یدعا) ۶-۱(

 ٥٤ .................................................................... استفتاح دعاھای) ۶-۲(

 ٥٦ .......................................................................... رکوع دعای) ۶-۳(

 ٥٧ .................................................... رکوع از برخاستن نگامھ دعای) ۶-۴(

 ٥٧ ......................................................................... سجده دعای) ۶-۵(

 ٥٩ ................................................. سجده دو انیم در شستنن دعای) ۶-۶(

 ٥٩ .............................................................. تالوت ۀسجد دعاھای) ۶-۷(

 ٦٠ ................................................................................. تشّھد) ۶-۸(

 ٦١ ............................................... تشّھد از بعد ج الله رسول بر درود) ۶-۹(
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 ٦١ ............................................ سالم از قبل و آخر تشّھد از بعد دعا) ۶-۱۰(

 ٦٤ ............................................................... نماز دادنسالم ذکر) ۶-۱۱(

 ٦٤ ............................................................ نماز سالم از بعد أذکار) ۶-۱۲(

 ٦٧ ...................................... نماز دادنسالم از بعد یانفراد دعاکردن) ۶-۱۳(

 ٦٨ ..................................................... دعا ھنگام کردن بلند دست) ۶-۱۴(

 ٦٩ ............................................................... استخاره نماز دعای) ۶-۱۵(

 ٧٠ .......................................................... وتر نماز در قنوت دعای) ۶-۱۶(

 ٧٠ ........................................................ وتر نماز سالم از پس ذکر) ۶-۱۷(

 ٧٠ ..................................................... خسوف و کسوف نماز یدعا) ۶-۱۸(

 ٧١ ............................................... )باران طلب( استسقاء نماز یدعا) ۶-۱۹(

 ٧١ ......................................................................... روزه أذکار-۷

 ٧١ ............................................................ افطارکردن ھنگام دعای) ۷-۱(

 ٧١ ..................................................... زبانشیم برای روزھدار دعای) ۷-۲(

 ٧١ ........................... کند دعا نخورد و شود حاضر سفره بر که روزھداری) ۷-۴(

 ٧٢ ........................ دیبگو کرد اھانت ای داد دشنام روزھدار به شخصی اگر) ۷-۵(

 ٧٢ ...................................................................... قدر شب یدعا) ۷-۶(

 ٧٢ ................................................................. عمره و حج أذکار-۸

 ٧٢ ................................................ عمره ای حج در ُمْحِرم گفتن کیلب) ۸-۱(

 ٧٢ ....................................... األسود حجر به دنیرس ھنگام رگفتنیتکب )۸-۲(

 ٧٢ ............................................. األسود حجر و مانیی رکن نیب دعای) ۸-۳(

 ٧٣ ......................................................... مروه و صفا بر توقف دعای) ۸-۴(

 ٧٣ ...................................................................... عرفه روز دعای) ۸-۵(

 ٧٣ ................................................................. مشعرالحرام در رذک) ۸-۶(

 ٧٤ ....................................... زهیسنگر ھر با جمرات رمی ھنگام ر،یتکب) ۸-۷(

 ٧٤ ........................................................... قربانی ذبح ھنگام یدعا) ۸-۸(

 ٧٤ ......................................................................... زکات ذکر -۹

 ٧٤ .............................................................. زکات ۀدھند یبرا دعا) ۹-۱(

 ٧٥ .......................................................................جھاد أذکار-۱۰

 ٧٥ ..............................................خدا راه در شھادت طلب یبرا دعا) ۱۰-۱(

 ٧٥ ................................................ نیمجاھد یرھسپار موقع یدعا) ۱۰-۲(



 ه   فهرست مطالب

 ٧٥ .......................................................... جھاد یبرا خروج یدعا) ۱۰-۳(

 ٧٥ ...................................................... دشمن با شدن روبرو دعای) ۱۰-۴(

 ٧٥ ......................................................... جھاد و نبرد یاثنا دعای) ۱۰-۵(

 ٧٦ ................................................... دشمن از شکست موقع یدعا) ۱۰-۶(

 ٧٧ ...................................................... نیدیع و جمعه روز أذکار-۱۱

 ٧٧ .................................................جمعه روز در کھف ۀسور قرائت) ۱۱-۱(

 ینمازھا در هیغاش و یأعل ن،یمنافق ُجُمَعه، إنسان، سجده، یسورھھا قرائت) ۱۱-۲(
 ٧٧ ..................................................................................... جمعه روز

 ٧٧ ........................................................... جمعه نماز از بعد أذکار) ۱۱-۳(

 ٧٧ ............................................. جمعه روز در ساعت نیآخر در دعا) ۱۱-۴(

 ٧٨ .........................................................نیدیع روز و شب در دعا) ۱۱-۵(

 ٧٩ ...................................................................... جنائز أذکار-۱۲

 ٧٩ ................................. احتضار حال در شخص به الله إالَّ  إله ال نیتلق) ۱۲-۱(

 ٧٩ ............................... تیم چشمان بستن و روح خروج از بعد دعای) ۱۲-۲(

 ٧٩ .................................................... جنازه نماز در تیم برای دعا) ۱۲-۳(

 ٨١ ............................................................... گفتن تیتسل یدعا) ۱۲-۴(

 ٨١ ................................................... قبر در تیم نھادن ھنگام دعا) ۱۲-۵(

 ٨١ ........................................................... تیم دفن از بعد دعای) ۱۲-۶(

 ٨١ .................................................................. قبور ارتیز دعای) ۱۲-۷(

 ٨٢ ................................................................... معامالت أذکار-۱۳

 ٨٢ .................................................... بدھی و قرض ادای برای دعا) ۱۳-۱(

 ٨٢ ........................................طلبکار برای بدھی، پرداخت ھنگام دعا) ۱۳-۲(

 ٨٢ ........................................... وانیح دیخر ای و کردنازدواج یدعا) ۱۳-۳(

 ٨٣ .................................................................. مناکحات أذکار-۱۴

 ٨٣ ................................ یخطبھا ھر و نکاح عقد خواندن از قبل أذکار) ۱۴-۱(

 ٨٣ .............................................................. ازدواج کیتبر دعای) ۱۴-۲(

 ٨٤ ................................................... میکند ازدواج که کسی دعای) ۱۴-۳(

 ٨٤ ........................................... ھمسر با ھمبسترشدن از قبل دعای) ۱۴-۴(

 ٨٤ ...................................................... مهیول خوردن از بعد دعای) ۱۴-۵(

 ٨٤ .........................................................فرزند محافظت برای دعا) ۱۴-۶(
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 ٨٥ ........................................................... قهیعق ذبح موقع یدعا) ۱۴-۷(

 ٨٥ .............................................................. شب و صبح أذکار -۱۵

 ٩١ ......................................... ج اکرم پیامبر بر فرستادن صلوات -۱۶

 ٩١ ...................................... ج اکرم امبریپ بر فرستادن درود لتیفض) ۱۶-۱(

 ٩٢ ...................................... ج اکرم امبریپ بر فرستادن درود تیّ فیک) ۱۶-۲(

 ٩٢ ............................................................دنیپوش لباس أذکار-۱۷

 ٩٢ ............................................................. ()لباس دنیپوش دعای)۱۷-۱(

 ٩٣ ............................................ دهیپوش نو لباس که کسی برای دعا) ۱۷-۲(

 ٩٣ ...................................................... دنیآشام و خوردن أذکار-۱۸

 ٩٣ ........................................................ خوردن غذا از قبل دعای) ۱۸-۱(

 ٩٣ .................................................................... غذا انیپا دعای) ۱۸-۲(

 ٩٤ ....................................................... زبانیم برای مھمان دعای) ۱۸-۳(

 ٩٤ ............. باشد داشته دادن آب قصد ای دھد آب ما به که کسی برای دعا) ۱۸-۴(

 ٩٤ ............................................................ تازه ۀویم دنید دعای) ۱۸-۵(

 ٩٤ ...................................................................... خواب أذکار-۱۹

 ٩٤ ................................................................ خواب نگامھ أذکار) ۱۹-۱(

 ٩٨ ................................................ خواب از شدن داریب ھنگام أذکار) ۱۹-۲(

 ١٠٠ .......................................... بد خواِب  ای ایرؤ دنید از پس اعمال) ۱۹-۳(

 ١٠١ ................................................................. مسافرت أذکار-۲۰

 ١٠١ ...................................................... مرکب بر سوارشدن دعای) ۲۰-۱(

 ١٠١ ....................................................................... سفر دعای) ۲۰-۲(

 ١٠٢ ................................................... شھر ای روستا به ورود دعای) ۲۰-۳(

 ١٠٢ ........................................................ میمق برای مسافر دعای) ۲۰-۴(

 ١٠٣ ........................................................ مسافر برای میمق دعای) ۲۰-۵(

 ١٠٣ .................................................... مسافرت در حیتسب و ریتکب) ۲۰-۶(

 ١٠٣ ................................................... سحر ھنگام در مسافر دعای) ۲۰-۷(

 ١٠٣ ................................................ توقفش ھنگام در مسافر دعای) ۲۰-۸(

 ١٠٤ ............................................................. سفر از بازگشت ذکر) ۲۰-۹(

 ١٠٤ .......................................................... ضیمر ادتیع أذکار-۲۱



 ز   فهرست مطالب

 ١٠٤ ...............................................ادتشیع ھنگام ضیمر برای دعا) ۲۱-۱(

 ١٠٤ .......................................................... ضیمر ادتیع لتیفض) ۲۱-۲(

 ١٠٥ ............................................... یدیناام حالت در ضیمر دعای) ۲۱-۳(

 ١٠٥ ................................................... ترس و بال و یسخت أذکار-۲۲

 ١٠٥ ....................................................... اندوه و غم ھنگام به دعا) ۲۲-۱(

 ١٠٦ ............................................................ مشقت ھنگام به دعا) ۲۲-۲(

 ١٠٦ ......................... قدرت صاحب ای دشمن با شدن روبرو ھنگام دعای) ۲۲-۳(

 ١٠٧ ................................................................. دشمن هیعل دعا) ۲۲-۴(

 ١٠٧ .......................................................... یگروھ از ترس دعای) ۲۲-۵(

 ١٠٧ ..................................................... مشکل کار انجام برای دعا) ۲۲-۶(

 ١٠٧ ............................... کار در شکست ای و ناگوار ۀحادث ھنگام دعای) ۲۲-۷(

 ١٠٨ .............................................................. خشم ھنگام دعای) ۲۲-۸(

 ١٠٨ ................................................... دهید بال شخص دنید دعای) ۲۲-۹(

 ١٠٨ ......................................... خوشحالکننده امور و تعّجب دعای) ۲۲-۱۰(

 ١٠٨ ............................. خوشحالکننده خبر افتیدر موقع ذکر و عمل) ۲۲-۱۱(

 ١٠٨ ..................................................... درد احساس موقع یدعا) ۲۲-۱۲(

 ١٠٩ ..................... بترسد گرانید به خود زخم چشم از که کسی دعای) ۲۲-۱۳(

 ١٠٩ .......................................................... دنیترس موقع یدعا) ۲۲-۱۴(

 ١٠٩ .................................................... زده بتیمص انسان دعای) ۲۲-۱۵(

 ١٠٩ .................................................................. وسوسه أذکار-۲۳

 ١٠٩ .................................................. مانیا در وسوسه موقع دعای) ۲۳-۱(

 ١١٠ .......................................... قرآن قرائت و نماز در وسوسه دعای) ۲۳-۲(

 ١١٠ ........................................................ گناه انجام از بعد اعمال) ۲۳-۳(

 ١١١ ........................................... شیوسوسھھا و طانیش طرد دعای) ۲۳-۴(

 ١١١ ....................................................... نیاطیش مکر دفِع  یدعا) ۲۳-۵(

 ١١١ .............................................................. باران و باد أذکار-۲۴

 ١١١ ......................................................... باد دنیوز ھنگام دعای) ۲۴-۱(

 ١١٢ ................................................................ باران طلب دعای) ۲۴-۲(

 ١١٢ ...................................................... باران دنیبار ھنگام دعای )۲۴-۳(

 ١١٢ ........................................................ باران دنیبار از پس ذکر) ۲۴-۴(
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 ١١٢ ............................................................ ادیز باران ھنگام دعا) ۲۴-۵(

 ١١٢ ....................................................... ازهیخم و عطسه أذکار-۲۵

 ١١٢ ........................................................ آن آداب و عطسه دعای) ۲۵-۱(

 ١١٣ ...................... کند شیستا را أخدا و زند عطسه که کافری جواب) ۲۵-۲(

 ١١٣ ................................................................. مازهیخ ردکردن) ۲۵-۳(

 ١١٣ ................................................... گناھان ۀکفار و توبه أذکار-۲۶

 ١١٣ .................................................................... مجلس دعای) ۲۶-۱(

 ١١٤ ............................................................. مجلس ۀکفار دعای) ۲۶-۲(

 ١١٤ ................................................................... إستغفار و توبه) ۲۶-۳(

 ١١٥ ........................................یمنیُ بد و یچشمزخم و فتنه أذکار-۲۷

 ١١٥ ...................................................... دّجال شّر  از نجات اعمال) ۲۷-۱(

 ١١٦ ..................................................................... بدفالی دعای) ۲۷-۲(

 ١١٦ .............................................................. یچشمزخم عاید) ۲۷-۳(

 ١١٧ .............................................. واناتیح یصدا دنیشن أذکار-۲۸

 ١١٧ ..............................االغ صدای و خروس آواز دنیشن ھنگام دعای) ۲۸-۱(

 ١١٧ ...................................... شب در سگھا پارس دنیشن ھنگام دعا) ۲۸-۲(

 ١١٧ ............................. نیاطیش و جن از یدور و سحر ابطال أذکار-۲۹

 ١١٧ ................................... سحرشدن و جن شّر  از یریشگیپ یھاراه) ۲۹-۱(

 ١٢٠ ................................................ یجنزدگ و سحر ابطال یھاراه) ۲۹-۲(

 ١٢٠ ........................................................ یاجتماع روابط أذکار-۳۰

ك اللهُ  َغَفَر : «دیبگو که کسی جواب) ۳۰-۱(
َ
 ١٢٠ ........................................ »ل
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 مؤّلف مقّدمه

دَ هللاَِِّ َمْ نْ  ،إِنَّ احلْ مَ هُ وَ لَّ لَ ْدِ اهللاَُّ فَالَ مُضِ نْ هيَ نَا مَ سِ فُ ورِ أَنْ ُ نْ رشُ وذُ بِهِ مِ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ نَسْ
هَ إِالَّ اهللاَُّ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ هُ وَ ادَِ لَ لِلْ فَالَ هَ هُ يُضْ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ ِيَن ﴿ ، وَ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ْ ٱ آَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  بِهِۦ َءلُونَ �ََسا
َ
�ۡ ۚ َ ٱإِنَّ  رَۡحاَم َها ﴿ .]۱[النساء:  ﴾ا�ِيبٗ رَ  ُ�مۡ َ�َن َعلَيۡ  �َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ
َ
. ]۱۰۲[آل عمران: ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

َها ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَۡوٗ�  �َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم  ٧٠َسِديٗدا َوقُولُوا

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ ٱُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع    .]۷۱-۷۰[األحزاب:  ﴾٧١َ�َقۡد َفاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

و أسماء و  ج ای از أذکار و دعاھای قرآنی و نبویاّما بعد، کتاب حاضر مجموعه
 باشد:سه فصل می ۀاست که در برگیرند أصفات الله

استخراج شده از قرآن کریم. دعاھای قرآنی با وجود  فصل اّول: دعاھای قرآنی
باشند، در فضیلت واالی آنھا که کالم خداوند متعال و آموزشی جامع از طرف ایشان می

باشند. این دعاھا واالترین اوج فصاحت و شیوایی، نمادی راستین از توحید و ایمان می
ای که زیبایی نیایش با گونه باشند، بهو زیباترین نوع دعا و نیایش با پروردگار می

 زیبایی آنھا، اوج زیبایی را خواھد داشت.
دعاھا و فضیلت  ۀآوری دعاھای قرآنی سعی گردیده است که سیاق و گوینددر جمع

ت و شمولّیت  آنھا از دیدگاه قرآن مجید بیان گردد. البته دعاھا با چنین وصفی، جامعِیّ
ای ناب آنھا در ھر حال و نیازی اسوه دھند که تمّسک بهدرخشش خود را نشان می

 .١باشد تا در پرتو آن انسان نیاز و خواست خود را از پروردگارش بخواھدمی

در دعاھای قرآنی به دعاھای کفار و مشرکین در جھنم اشاره نشده است؛ زیرا ھدف اصلی بیان  -١
آنھا در این سرای فانی به مناجات و تقّرب به یزدان دعاھایی بوده که انسان مسلمان با خواندن 

 بپردازد. أسبحان
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است که بیانی مستقیم از مناجات أشرِف  ج فصل دّوم: أذکار و دعاھای نبوی
از جامعّیت  ج باشد. بدون شک دعاھای پیامبرمی أبا ربِّ مخلوقات ج مخلوقات

و سالمتی زیاد و نیز از منزلت و جایگاه خاصی برخوردارند، بدین خاطر کامل و خاص 
 شبر تکرار آنھا مواظبت داشته و حّتی در مواردی بر آموزش آنھا به اصحابش ج ایشان

را به قسمتی  اند و آنھا نیز در حفظ و عمل بدانھا حریص بوده و آنتأکید زیادی کرده
 أأذکار و دعاھا نمادی متین در ارتباط با خداونداند. این از زندگی خود تبدیل کرده
مؤمن در پناه آنھا تأللؤ ایمان را در آسمان وجود  ۀاند که بنددر احوال و اوقات مختلف

خود خواھد دید و با دلی سرشار از ایمان و یاد خداوند خاِر اضطراب از عمق جان کنده 
 رسد.و آرامش با عطر جاودانه از راه می

سعی بر آن بوده تا این أذکار از زوایای  ج ط به أذکار و دعاھای نبویدر فصل مربو
انتخاب شوند و در عین حال اطمینان و یقین  ج مختلف زندگی پیامبر عظیم الشأن

ھمچنین به فضیلت أذکار و احکام فقھی  .١کامل در صّحت سند آنھا حاصل گردد
 .برخی از آنھا به استناد احادیث مربوطه اشاره شده است

 أآنھا بندگی خداوند ۀپردازند که به وسیلاین دو فصل به بیان دعا و نیایشی می
ترین و ترین، پاکترین، زیباترین، محبوبترین، نابشود؛ چراکه دعا بزرگنشان داده می
ای آسان و راحت و ھمیشه در دسترس برای رفع ھاست. دعا وسیلهبرترین عبادت

ای برای کسب محّبت خداوند و تقّرب جستن وسیله و کسب نیازھاست. دعا ھا سختی
قدر در نزد خداوند متعال واالست که عذاب را با آن بر به آستان قدس اوست. دعا آن

قدر مھم است که ترک آن، موجب دارد حّتی اگر وقوعش نزدیک و محّقق باشد و آنمی
گردد ین امر استنباط میکند. با دّقت و توّجه به این دعاھا، اغضب خداوند را فراھم می

که نیاز و خواست زوایای مختلفی از زندگی بشر در ھر حال و مقام نھفته است که با 
ای که رفع ھر گیرد به گونهدر اوج خود قرار می أتمّسک به آنھا ارتباط با خداوند

 شود.خواسته می أسختی و کسب ھر نیازی با این أذکار و دعاھای ناب از خداوند

جھت اختصار مفید کتاب سعی گردیده اسناد احادیث به صورت مختصر و مفید بیان گردند و  -١
ھای روایِت حدیث به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته، تا اطمینان به تمامی راویان و جھت

ای که تمامی احادیث این کتاب صحیح و یا َحَسن رار گیرد. به گونهھا در نھایت خود قصّحت آن
 باشند.می
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باشد که در آن به بیان و شرح أسماء و صفات می أالله سّوم: أسماء و صفاتفصل 
آنھا  ۀمؤمن از آن به صورت مختصر و مفید پرداخته شده است تا به وسیل ۀالله و نیز بھر

ھای نیک خداوند و انسان در مسیر عبودّیت قرار گیرد؛ چرا که بدون شناخت نام
گام نھادن در این مسیر ناممکن  ،١شندباھای وی میکه مدلول نام أصفات وی

کند تا در ھا تنظیم میگیری درونی خود را با آنھا موضعاست. انسان با شناخت آن
قرار گیرد، و در پرتو أسماء حسنی و تجّلی و تأثیر آنھا، انسان  أمقام بندگی پروردگار

دھد که خ میمطلوب و الزم را پیدا خواھد کرد، البته این موقعی ر ۀتربیت و تزکی
ای از وجود انسان تأثیر الزم را گذاشته و تمامی أسماء ُحسنی، ھرکدام در بخش و زاویه

 خصلت الینفک وجود وی شده باشند.
عالوه بر اینکه زوایای  أو أسماء و صفات الله ج أذکار و دعاھای قرآنی و نبوی

ت و بندگی را گیرند و ھرکدام به نوعی مسیر عباد مختلفی از زندگی را در برمی
کنند، در واقع پناھگاھی أمن و راستین از شیاطین إنس و جن و تفّکرات مشخص می
باشند و با ھای کج و ناھموار و ناھمگون و ناگوار و نادرست و ناروا میسقیم و راه

، انسان عالوه أھای خداوند دلبستگی و ھمراھی با این دعاھا و شناخت صحیح از نام
شود گردد، بلکه باعث مید و مقام خاص در دنیا و ُعقبی شاملش میبر اینکه ثواب زیا

باشند و ھمه آنھا نیز ُحسنی و در اوج کمال ھستند؛ چون صفات خداوند مدلول اسماء وی می -١
باشند. مثًال: صفت رحمت مدلول رحمان و ھایش، ُحسنی میمنبع و سرچشمه آنھا یعنی؛ نام

 ین و یا صفت ُملک مدلول َمِلک و ماِلَک الُملک و... ھستند.رحیم و أرحم الراحم
در صفات ثبوتیه برخی از صفات را  أباشد. خداونددایره صفات خداوند از اسماء وی وسیعتر می 

در قرآن و سّنت برای خود ثابت نموده است مانند: حیات، قدرت، استواء بر عرش و... و در صفات 
سلبّیه برخی صفات را در قرآن و سّنت از خود سلب نموده است مانند: خواب، فراموشی، جھل 

شوند. در شناخت صفات وی می و... که ھمه این صفات توقیفی بوده و در پرتو شریعت شناخته
گذاری برای سازی با صفات دیگر مخلوقات و تکییف یعنی؛ کیفّیتنباید تمثیل یعنی؛ شباھت

صفات خداوند انجام گیرد و یا آنھا را از خداوند سلب کرد و یا گفته شود که معنا و مفھوم آنھا 
 برای ما مجھول بوده و ھیچ راھی برای شناخت آنھا وجود ندارد.

 أرا به عنوان اسماء الله أالزم به ذکر است که برخی از علما تعدادی از صفات خداوند 
گذاشت تا  أتوان بخاطر رفع این مشکل، نام این قسمت اسماء و صفات اللهاند که میبرُشمرده

شامل ھر دو شده و مانع از تناقض گردد و ھیچ خالفی در آنھا وجود ندارد و برای بیان آنھا از 
 جمھور علما تبعّیت شده است. منھج
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شود و خود را محتاِج مطلق رحمت وی بداند تا در پرتو  أانسان تابِع محض خداوند
آنھا در مسیر رشد و شکوفائی قرار گیرد و ھدف از آفرینش خود که فقط عبادت و 

 باشد را دریابد.  می أبندگی برای خداوند
گردد و دل از پژمردگی سرور و آرامِش درون و روان برایش حاصل می در این حال

کند. این دعاھا و  ھوّیتی و سردرگمی نجات پیدا میو سستی و افسردگی و نفاق و بی
ھستند که انسان در  أپل ارتباطی انسان با خداوند أأذکار و أسماء و صفات الله

 ۀیابد که به واقع گمشدمیراستای آنھا شور و شعف و خوشبختی و مسیری را در
 انسان امروزیست.

 پرستیونس یزدان
 ھـ.ش ۱۳۹۲تیر۱۹

 ھـ.ق ۱۴۳۴رمضان۱



 
 
 
 
 
 

 ق احادیثمحّق  همقّدم

من سيئات و نعوذ باهللا من رشور أنفسناو نستغفرهو نستعينهو إنَّ احلمد هللا، نحمده

نشهد أنَّ و نشهد أن ال إله إالّ اهللاو له يمن يضلل فال هادو أعاملنا، من هيده اهللا فال مضلَّ له

داً عبده  .رسولهو حممّ
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ

ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما َو�َثَّ  ْ َوٱ َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  بِهِۦ َءلُونَ �ََسا
َ
�ۡ ۚ َ ٱإِنَّ  رَۡحاَم َ�َن  �َّ

 .]۱[النساء:  ﴾١ا�ِيبٗ رَ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

و  یجز باز نشیاز فرام یرویو پ أ بدون اطاعت خداوند ایدن نیدر ا یزندگ
آرامش را به مؤمنان و بندگان  تواند ینم ألیو ادیکه جز  ی. و براستستین یسرگرم

 برساند. یو یقیحق
از طرفی ذکر و تقدیس ذات مقدسش نیاز به شناخت و درکی بزرگ از بزرگی و 

به آن را  تواند بھتریم یسکچه  ج و رسول الله أعظمت وی داشته که جز خود وی
 ما معرفی نماید؟

و رسول  أ، أذکار و دعاھایی را بگویند که خداوندألو چه بھتر که بندگان خداوند
گاه به عظمت و  ج شانیه اکاند. و آیا غیر از این بوده فرموده ج الله بھتر از ھر کسی آ

دانسته که چگونه با وی  درک جمال و جبروت الله سبحانه وتعالی بوده و بھتر می
 مجید نماید؟سخن بگوید و وی را تقدیس و ت

 »پناھگاه مؤمن«تاِب ک تصمیم به بررسی احادیث و أذکار ألذا با تکیه بر خداوند
 امید است که باری تعالی مرا در این امر موّفق گرداند. آمین یا رّب العالمین. شدم و

ج یتخر و قید به چند نکته در مورد تحقیم بایالبته قبل از آن که وارد بحث گرد
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 ن که:یا و اشاره گرددث یاحاد
و  ین (بخاریحیاز صح یکیث در یچنانچه آن حد ،ث کتابیج احادیدر تخر -۱

، مسلم، ابوداود، یرق آن، فقط در کتب سته (بخارمسلم) آمده باشد ما به ُط 
نکه اسنادش (ھرچند در یم مگر ایااشاره کرده ، ابن ماجه)یی، نسایترمذ
ق آن ھم پرداخته شده یداشته باشد که به تحق یا مشکلی) خلل بودهن یحیصح

 یم تا به تمامیاخود را کرده ین نباشد سعیحیت در صحیاست؛ اما اگر روا
 م.یاشاره کن یرجال و یثیطرق آن در کتب حد

بوده به آن » رجال صحیحین«در نقد و بررسی رجال روایات، اگر رجالی، جزء  -۲
نی (رحمه اشاره کرده و اگر مترجم در تھذیب التھذیب اثر امام ابن حجر عسقال

ایم مگر اینکه جرحی بر آن شده باشد که الله تعالی) باشد به آن ھم اشاره کرده
ما ھم به نقد و بررسی رجالی آن پرداخته و در پایان، نظر منصفانه را برایش 

» رجال صحیح بخاری و مسلم«که اگر  شایم. البته به جز صحابهبیان نموده
منزلتشان، و اینکه تمامًا عدول ھستند، ھم نبوده باشند، به دلیل جایگاه و 

 ھستند.» رجال صحیحین«و یا » ثقه«نیازی به این نبوده که بگوییم 
صفحات از حرف (ش) به  ث ویآدرس دادن به احاد ید توجه داشت که برایبا -۳

(ج) به  حرف از شماره صفحه و یث، و از حرف (ص) به معنیشماره حد یمعن
 م.یاجلد استفاده کرده یمعن

 ۀھمچنین به دلیل ترک تطویل، تحقیق و تخریج أذکار به صورت کامل، در ضمیم -۴
کتاب آورده شده است و در متن اصلی کتاب فقط به (صّحت و ضعف) آنان اشاره 

 اند.تطویل، احادیث ضعیف ھم خارج گردیده کتر یه البته براکگردیده است. 
ق یتوفمسلمین  ۀو ھمم که به بنده یھم در خواست دار أآخر از خداوند در و

گران را ھم به ید م ویبپردازحقیقت  یبه بررس بدون تعّصبم ید تا بتوانیت فرمایعنا
 :و این دعا را از ما قبول فرماید ان قرار دھدیما را امام متق م ویکن یینظر حق راھنما

ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َر�ََّنا َهۡب ﴿
َ
ٰتَِنا أ ةَ  َوُذّرِ�َّ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
 .]۷۴[الفرقان:  ﴾لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناَوٱ أ

مغفرت  امت موردیروز قدر منان را ؤم ریسا استادان و مادر و پدر وامید است  و
 د.یات فردوس منزل نمادر جنّ  ش قرار دھد ویخو

 يا أكرم األكرمنيو يا أرحم الرامحنيو منيـالعال آمني يا ربّ 
 .ھـ ۱۴/۳/۱۳۹۲. ینیا حسیزکر دیسد. 
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فاتحه ۀسور
َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ -۱ ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  �َّ

َ
 لَۡمۡغُضوبِ ٱ�

آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�   .]۷-۶[الفاتحة:  ﴾٧لضَّ
ه بر ک؛ نه راه آنان  یا ه بدانان نعمت دادهک یسانکراه  فرما.  یما را به راه راست راهنمائ «

 .»گمراهان و سرگشتگان، و نه راه یا گرفته شان خشمیا
باشد که انسان باید ھمیشه و در ھمه حال ھدایت و این دعا شاھراه بندگی می

دھند. و حمد را تشکیل می ۀکامیابی را از خداوند خواھان باشد. این دعاھا نصف سور
کند که کند و اظھار عجز و نیاز میدر آن انسان ھمزمان برای خود و مؤمنان دعا می

 ھا دعاھایی ھستند که مسلمان باید در ھر نمازش این .١ھدایتت بس نیازمندمبارالھا به 
-و مناجاتی بین بنده و پروردگارش است که برترین، ناب از خداوند طلب کند آن را 

ترین، بزرگترین و زیباترین نعمت و نیاز انسان یعنی؛ ھدایت به راه راست؛ راه 
گرفته و نه راِه گمراھان از داوند از آنھا خشمخوشبختاِن سرافراز نه راه بدبختانی که خ

 .٢شودخواسته می خداوند

 بقره ۀسور
ا َءاِمنٗ  ۡجَعۡل ٱَرّبِ ﴿ -۲ ۡهلَهُ  ۡرُزۡق َوٱ اَ�َٰذا بََ�ً

َ
ِ  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  ۥأ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم ب َّ� 

 .]۱۲۶[البقرة:  ﴾�ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ 

 .۱۵۶-۱/۱۳۶فسیر ابن کثیر، : تنک -١
اند الزم به ذکر است که مورد ارجاع قرار گرفته ھایی و کتب حدیثی و دیگر کتاب در زمینه تفاسیر 

ترجمه آیات از تفسیر نور اثر و نیز باشند. می ۱۴/۳افزار المکتبة الشاملة نسخه که ھمه آنھا از نرم
 باشد.ا اختصار و تغییر و توضیح میبدل فی خّرمدکتر مصط

ا ...«فرمایند: در حدیث قدسی آمده ھرگاه بنده این دعا را بخواند، خداوند می -٢ ی مَ بْدِ لِعَ ی وَ بْدِ ا لِعَ ذَ هَ

أَلَ    .»ام خواستار باشد از آِن اوستاین میان من و بنده بود و ھر آنچه را که بنده« »سَ
 ).۲۹۵۳) / ترمذی (ش۸۲۱) / ابوداود (ش۹۰۷-۹۰۴(ش(صحیح): مسلم  
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ه از ک یسانک-گردان، و اهل آن را  ین) را شهر پر امن و امانین (سرزمیمن! ا یخدا«
ه در آن پرورده شود ک ی(گوناگون یها وهیاز م -مان آورده باشندین ایبازپس شان به خدا و روزیا
 .»مندشان گردان شان رسان و بهرهین) روزیات زمکرات و بر یگر خیا بدان آورده شود، و دی

ای است که ھر برای اھالی مّکه خواند و ُاسوه این دعا را ÷خلیلابراھیم 
تواند بخواند و مصداق این دعا مؤمنانی خواھند بود مسلمانی برای ھر دیار و شھری می

 .١اندکه سر تسلیم بر آستان قدس الھی نھاده

نَت ﴿ -۳
َ
ۖ إِنََّك أ ٓ ِميعُ ٱَر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن  ۡجَعۡلَناٱَر�َّنَا وَ  ١٢٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

نَت 
َ
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ

َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
اُب ٱُذّرِ�َّتَِنآ أ  ١٢٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

ِ  ۡ�َعۡث ٱَر�ََّنا وَ   ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱُمُهُم �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َو�َُعّل
نَت 

َ
 .]۱۲۹-۱۲۷[البقرة:  ﴾١٢٩ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَو�َُزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

ات ما) یگمان تو شنوا و دانا (به گفتار و ن یر، بین عمل را) از ما بپذی(ا پروردگار ما! یا«
م، و از فرزندان ی(فرمان) تو باشه ما دو نفر مخلص و منقاد کن کپروردگار ما! چنان  یا . یهست

ش را (در ی) تو باشند، و طرز عبادات خوو خاضع م (فرمانیه تسلکد آور یپد یما مّلت و جماعت
گمان  ی، بیاز ما سر زد) بر ما ببخشا یان و لغزشیعبه و اطراف آن) به ما نشان بده و (اگر نسک

ات یز تا آیاز خودشان برانگ یغمبریآنان پان یپروردگار ما! در م یا . یر و مهربانیپذ تو بس توبه
شان یعت و مقاصد آن) را بدیمت (اسرار شرکتاب (قرآن) و حکشان فرو خواند و یتو را بر ا

 .»یمکیو ح یزیگمان تو عز ید، بیزه نماکیو اخالق ناپسند) پا کاموزد و آنان را (از شر یب
را باال  عبهک ۀخان یھا هیپاه کگاه آن -علیھما الصالة والّسالم-ابراھیم و اسماعیل 

خواندند و این این دعا را میخدا برداشته و  یآن دست دعا به سو یدر اثنا دبردن یم
باشد که قبولی عملش را از خدا بخواھد و خیرات می ۀکنندای برای ھر عملاسوه

 .٢ای نیک و مغفرت الھی باشدخواھان ذرّیه

ِ  إِنَّا﴿ -۴ َّ�ِ  ٓ  .]۱۵۶[البقرة:  ﴾َ�ِٰجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّا
 .»میگرد یم او باز یم و به سویما از آِن خدائ  «

زده با تمام وجودش خاضعانه در برابر درگاه الھی این دعا را مسلمان مصیبت
خواند که سرانجاِم او و ھر چیزی به دست خالق یکتاست و بازگشت به سوی اوست  می

 .۱/۱۴۹فسیر بغوی، نک: ت -١
 .۱۵۱-۱/۱۴۹فسیر بغوی، نک: ت -٢
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 ،رحمت، الطافزار و راضی به تقدیرش شکرگ ۀو در این ھنگام خداوند به این بند
 .١زندبخشد و ُمھر ھدایت یافته را بر او میخود را ارزانی می احسان و مغفرت

ۡ�َياٱَر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ﴿ -۵  .]۲۰۱[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  �ِخَرةِ ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  �ُّ
عطاء فرما و ما را از عذاب  یکیز به ما نیرسان و در آخرت ن یکیا به ما نیپروردگارا! در دن  «

 .»آتش (دوزخ محفوظ) نگاهدار
و مؤمنان، خواھان نیکی و خیر در دنیا و عقبی ھستند و فقط خواھان دنیا نیستند 

خود  ۀردکجھان از ھردو  درآنھا را  أو خداوند ندیسراھردو  یخوشبخت یدر پ
کرد. این دعا ندایی برای این ُمراد بشان خواھد ینص نیو سعادت داَر  سازدمند میسود
 .٣دعای مذکور بوده است ج روایت نموده بیشترین دعای پیامبر سأنس .٢است

ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ ﴿ -۶
َ
ٓ أ ۡقَداَمَنا َوَ�ّبِۡت  �َر�ََّنا

َ
نَاَوٱ أ  ﴾لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

 .]۲۵۰[البقرة:
مان را ثابت و استوار بدار و ما یها ز و گامیبر یبائکیمان آب) صبر و شیها (بر دل پروردگارا!«

 .»روز گردانیافران پکت یرا بر جمع
ان یه در برابر جالوت و سپاھک یھنگام استو لشکریان وی  ÷این دعای طالوت

 .٤دادند یردند و فرارکمغلوب  شان رایبه فرمان خدا ا که او قرار گرفتند

 .]۲۸۵[البقرة:  ﴾لَۡمِص�ُ ٱُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ﴿ -۷

ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰتٞ ﴿فرمایند: خداوند در وصف گویندگان این دعا می -١
ُ
ّ�ِِهمۡ  ّمِن أ ۖ  رَّ  َورَۡ�َةٞ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
آنان (همان بردباران با ایمانی هستند که) الطاف و رحمت و  « .]۱۵۷[البقرة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهتَُدونَ ٱ ُهمُ  َوأ

ی حق و  یافتگان (به جاده گردد، و مسّلمًا ایشان راه احسان و مغفرت خدایشان شامل حال آنان می
 .»حقیقت و طریق خیر و سعادت) هستند

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ فرمایند:خداوند در وصف گویندگان این دعا می -٢
ُ
ا لَُهۡم نَِصيبٞ أ ْۚ  ّمِمَّ ُ َوٱ َكَسبُوا َ�ِ�ُع  �َّ

اینان (که جویای سعادت دنیا و آخرتند و در پی خوشبختی هر دو سرایند) از  « .]۲۰۲[البقرة:  ﴾٢٠٢ۡ�َِسابِ ٱ
ورزند و تکاپوئی که در راه آخرت از  مند خواهند شد (و برابر کوششی که برای دنیا می دسترنج خود بهره

برند و سعادت دارین نصیبشان خواهد  ی خود سود می دهند، در هردو جهان از کرده می خود نشان
الحساب است (و به اعمال همگان آشنا است و هرچه زودتر پاداش و پادافره بندگان را  گردید)، و خدا سریع

      .» خواهد داد)
 ). ۷۰۱۶) / مسلم (ش۶۳۸۹و۴۵۲۲(صحیح): بخاری (ش -٣
 .۱/۱۲۷یسرالتفاسیر، أجزایری، : نک -٤

                                                         



 ١١  فصل اول: دعاهای قرآنی

 ».تو است یم، و بازگشت به سویپروردگارا! آمرزش تو را خواهان  «
 اند.و مؤمنانیست که سر تسلیم بر فرامین الھی نھاده ج این دعای پیامبر

۸- ﴿ ۚ نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ  َ�َۡلَتُهۥ َكَما �َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

ِينَ ٱَ�َ  ۡلَنا َما َ� َطاَقَة َ�َا بِهِ  اِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�َّنَ  �َّ َ�َا  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِ
ٓۚ ٱوَ  َنا نَت َمۡولَٮَٰنا فَ  رَۡ�ۡ

َ
نَاٱأ  .]۲۸۶[البقرة:  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

ر (و مورد مؤاخذه و یم، ما را (بدان) مگیا به خطا رفتیم یردکپروردگارا! اگر ما فراموش   «
ف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان یالکن (تیپرس و جو قرار مده)، پروردگارا! بار سنگ

روردگارا! آنچه . پیش از ما بودند گذاشتیه پک یسانکان) بر (دوش) یه (به خاطر گناه و طغک
ها گرفتار مساز) و از ما درگذر و  ن (و ما را به بالها و محنتکم بر ما بار میآن را ندار یارایه کرا 

، پس ما یاور و سرور مائی. تو یو به ما رحم فرما یش) و ما را ببخشاک(قلم عفو بر گناهانمان 
 .١» روز گردانیافران پکت یرا بر جمع

 ِعمران آل ۀسور
نَت ﴿ -۹

َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُو�ََنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ

اُب ٱ  .]۸[آل عمران:  ﴾٨لۡوَهَّ
ه ما را (حالوت ک) منحرف مگردان بعد از آن و ایمان ما را (از راه حق یها پروردگارا! دل «

به ما عطاء  ی، و از جانب خود رحمتیا قت) رهنمود نمودهیحق یچشانده و به سوت یهدا
 .٢»  تو یشگر توئیگمان بخشاین. بک

َ ٱ إِنَّ  �ِيهِ�  َر�َۡب  �َّ  ِ�َۡو�ٖ  �َّاِس ٱَر�َّنَآ إِنََّك َجامُِع ﴿ -۱۰  .]۹عمران: [آل ﴾٩لِۡميَعادَ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ
رد (تا همگان را ک یست جمع خواهیدر آن ن یدیه تردک یپروردگارا! تو مردمان را در روز  «

 . »ندک یگمان خدا خالف وعده نمیو) ب یا ن امر وعده دادهیو بد یارشان پاداش دهکدر برابر 

 فرماید:در زمینه دو آیه آخر سوره مبارکه بقره در روایتی صحیح می ج خدا پیامبر -١
ھر کس دوآیه آخر سوره بقره را بخواند وی را (از « »من قرأ باآليت� من آخر سورة ابلقرة ىف يللة َكَفتَاه« - 

 .»کندھر چیزی) کفایت می
 .)۱۹۱۸-۱۹۱۴) / مسلم (ش۵۰۴۰و۵۰۰۹و۴۰۰۸(صحیح): بخاری (ش 
 .۷۳۸ – ۱/۷۳۳جھت مشاھده روایات بیشتر در این زمینه نک: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  

 .۵۹عبداللطیف، أوضح التفاسیر، ص ابن -٢

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٢

این دو دعای مذکو، دعای خردمندانیست که ھمیشه خواھان بر حق بودن و بر 
 حق ماندند و ھیچ شکی در روز رستاخیز ندارند.

ا فَ َر�ََّنآ ﴿ -۱۱ َنآ َءاَمنَّ  .]۱۶[آل عمران:  ﴾�َّارِ ٱَ�َا ُذنُو�ََنا َوقَِنا َعَذاَب  ۡغِفرۡ ٱإِ�َّ
م، پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش (دوزخ) به دور یا مان آوردهیپرودگارا! ما ا   «

 .»دار
ای دل آنان لبریز از ایمان گشته و ھمین ایمان را واسطه است که یسانک این دعای

کنند که خداوند آنھا را مورد عفو خود قرار دھد و از آتش بین خود و پروردگارشان می
 دوزخ رھایی یابند.

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ  لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلِك ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿  -۱۲ ِممَّ
ۖ ٱَمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ءٖ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َۡل ٱتُولُِج  ٢٦قَِديرٞ  إِنََّك َ�َ َّ�  �ِ
ِۡل� ٱِ�  �ََّهارَ ٱَوتُولُِج  �ََّهارِ ٱ ۖ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡرُِج  لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوُ�ۡرُِج  �َّ  ۡلَ�ِّ

 .]۲۷-۲۶[آل عمران:  ﴾٢٧َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ 
 و از یبخش یم یومت و دارائکح یرا بخواههرکه  ز از آن تو! تویهمه چ یبگو: پروردگارا! ا    «
 یده یعّزت و قدرت م یس را بخواهک، و هر یریگ یرا بازپس م یومت و دارائکح یبخواههرکه 

. یتوانائ یزیگمان تو بر هر چیدر دست تو است و ب ی، خوبیدار یخوار م یس را بخواهکو هر 
گردند) و  یوتاه و روزها دراز مکها  ن سبب شبی(و بد یگردان یاز) شب را جزو روز م ی(بخش
شوند) و زنده را از  یها دراز م وتاه و شبک(و لذا روزها  یگردان یاز) روز را جزو شب م ی(بخش

 .١»یبخش یم یبدون حساب روز یه بخواهکس کو مرده را از زنده، و به هر  یآور ید میمرده پد

رٗ ﴿ -۱۳ �  َ�َتَقبَّۡل  �َرّبِ إِّ�ِ نََذۡرُت لََك َما ِ� َ�ۡطِ� ُ�َرَّ ٓ نَت  إِنََّك  مِّ�ِ
َ
ِميعُ ٱ أ  ﴾لَۡعلِيمُ ٱ لسَّ

 .]۳۵[آل عمران: 
ه تو کر یپس (آن را) از من بپذ .ردمکم دارم خالصانه نذر تو کپروردگارا! من آنچه را در ش    «

 .»یشنوا و دانائ
این دعای ھمسر ِعمران است که فرزندش را نذر خدمت بیت الَمقِدس کرد و 
نمادی از این است که انسان باید عبادتش را فقط و فقط برای خداوند عظیم و 

 خاشعانه انجام دھد و از پروردگارش درخواست پذیرش کردارش را بنماید.

 .۵۶عّباس، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، ص ابن : نک -١
                                                         



 ١٣  فصل اول: دعاهای قرآنی

نَك ُذّرِ�َّةٗ َرّبِ ﴿ -۱۴ ُ ۖ  َهۡب ِ� ِمن �َّ َ�ٓءِ ٱ َسِميعُ  إِنََّك  َطّيَِبًة  .]۳۸[آل عمران:  ﴾�ُّ
 .»یدعائ ۀگمان تو شنوندیش به من عطاء فرما، بیاز جانب خو یا ستهیفرزند شا روردگارا!پ    «

(علیھاالّسالم) میآن ھمه مرحمت و محّبت خدا را در حق مر ÷ایرکزھنگامی که 
دعای مذکور را  رد وکآسمان  یخاشعانه در عبادتگاه به پا خاست و رو به سود، ید

کران الله ناُامید نبود و خواند و با وجود اینکه پیر و ھمسرش نازا بود از رحمت بی
شنود مطرح کرد و چشم امید به رحمت خدا اش را با کسی که دعاھا را میخواسته

 .١دبست و خداوند نیز دعایش را اجابت فرمو

نَزۡلَت وَ ﴿ -۱۵
َ
ٓ أ ٓ َءاَمنَّا بَِما َبۡعَناٱَر�ََّنا ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱفَ  لرَُّسوَل ٱ �َّ  ﴾٥٣ل�َّ

 .]۵۳عمران: [آل
م، پس ما یا نموده یرویغمبر پیم و از پیا مان آوردهیا یا گارا! ما بدانچه نازل فرمودهد پرور      «

 .»سیغمبر) بنویغ پیگواهان (بر تبل ۀرا از زمر 
باشد که با این دعا اعالم تسلیم شدن به فرامین می ÷این دعای حواریون عیسی

 اش را اعالم نمودند.و پیروی از فرستاده أخداوند

ۡقَداَمَنا وَ  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ -۱۶
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ نَاٱَ�َا ُذنُو�ََنا �ۡ�َ  ۡلَقوۡمِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

 .]۱۴۷[آل عمران:  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
و  یمان صرف نظر فرمایها یها و تندرو یرو ادهیو از ز یپروردگارا! گناهانمان را ببخشا     «

 .»روز بگردانیافران پکمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه یها گام
کردند و ھرگز در کارزار و جھاد شرکت می †مردان خدایی که به ھمراه پیامبران

ھا سستی و ضعف و زبونی به خود راه و ناراحتی ھا سختیو در ھیچ حالی حّتی در 
 .٢خواندنددادند، پیوسته این دعا را خاشعانه مینمی

ُ ٱ َحۡسبَُنا﴿ -۱۷  .]۱۷۳[آل عمران:  ﴾لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ
 .»و سرپرست است ین حامیخدا ما را بس و او بهتر     «

گفتند: مردمان بر ضّد شما  ه مؤمنانه مردمان بک یسانکاین ذکر جوابیست برای 
به ھراسشان  یمید و بین تھدیچن ید؛ ولیشان بترسیاند، پس از ا گر فراھم آمدهیدیکگرد 

 به بعد. ۴/۶۵: قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، نک -١
 .۳۰۷و  ۱/۳۰۶: خازن، لباب التأویل فی معانی التنزیل،نک -٢

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٤

 ین حامیشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بھتریمان ایبر ا سکه برعکنداخت؛ بلین
 .١ذکر روبرو شدن با دشمن و صاحب قدرت است ھمچنین این و سرپرست است.

ٓ إِنََّك َمن  ١٩١�َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا ُسۡبَ�َٰنَك  َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ﴿ -۱۸ َر�ََّنا
ۡخَزۡ�َتهُ  �َّارَ ٱتُۡدِخِل 

َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا  ١٩٢َوَما لِل�َّ �ََّنآ إِ�َّ رَّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۡن َءاِمُنوا
َ
يَ�ِٰن أ َنا فَ  َٔ ُ�َنادِي لِۡ�ِ ۚ َر�َّ ا  ۡغفِرۡ ٱاَمنَّا َ�َا ُذنُو�ََنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّ

َنا َمَع  َٔ َسّ�ِ  بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتََو�َّ
َ
ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم َر�ََّنا وَ  ١٩٣ۡ� َنا َ�َ َءاتَِنا َما وََعد�َّ

 .]۱۹۴-۱۹۱[آل عمران:  ﴾١٩٤لِۡميَعادَ ٱإِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱ
، پس ما کی؛ تو منّزه و پا یا دهیافریهوده و عبث نیائنات) را بکن (دستگاه شگفت یا !پروردگارا     «

را (به خاطر اعمال زشتش) به هرکه  گمان تویب !پروردگارا محفوظ دار. را از عذاب آتش (دوزخ) 
اند و)  ردهکگران ستم ینان بر خود و دی. و (ایا ردهکخوار و زبونش  ی، به راستیآتش درآر

محّمد پسر عبدالله)  یعنید، ی(بزرگوار توح یپروردگارا! ما از مناد  ست. ین یاوریاران را کستم
 یکاو را لبّ  یم (و ندایمان آوردیخواند و ما ا یمان به پروردگارشان میبه ا ه (مردم را)کم یدیشن

مان را یهایامرز و بدی) پروردگارا! گناهانمان را ببه سبب ایمانمان ن استیه چنکنون کم. ایگفت
و شان یق ایغمبران خود (و به پاداش تصدیه بر پکپروردگارا! آنچه را   ران. یان بمیکبپوشان و ما را با ن

ن، و در روز کا و نعمت آخرت) به ما عطاء یدن یروزیل: پی(از قب ،یا از آنان) به ما وعده داده یرویپ
 .»ردک یگمان تو خلف وعده نخواهیز ما را (با درآوردن به دوزخ) خوار و زبون مگردان. بیرستاخ

 شنیآفر ۀدرباربه مناجات مشغولند و  شانیستاده و نشسته و بر پھلوھایاخردمندان 
دلربا و  ۀو نقش شندیاند ین میو زم ھا آسمان زیز و اسرارآمیانگ دلھره ز ویانگ شگفت

این زد، و به زبان حال و قال یانگ یدر آنان برم یآن، شور و غوغائ یرتزایساختار ح
 .٢کنند دعاھا را زمزمه می

 

 .)۴۵۶۳صحیح): بخاری (ش( -١
 ششدند با دستانش بر صورتد و راز و نیاز با پروردگار بیدار میوقتی برای تھّج  ج خدا پیامبر -٢

خواندند و بعد به سوی مشک کشیدند تا خوابش بپرد سپس ده آیه آخر سوره آل ِعمران را میمی
 گرفتند.کامل می رفتند و از آن وضویی نیک وآبی که آویزان بود می

  .۱۸۲۶و۱۸۲۵) / مسلم (ش۱۱۹۸و۹۹۲و۱۸۳(صحیح): بخاری (ش 
 باشد. مستحب می این ده آیه ھنگام بیدار شدن از خوابخواندن با این وصف  

                                                         



 ١٥  فصل اول: دعاهای قرآنی

 نساء ۀسور
ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذهِ ﴿ -۱۹

َ
الِمِ ٱ ۡلَقۡر�َةِ ٱَر�ََّنآ أ ۡهلَُها وَ  لظَّ

َ
نَك َوِ�ّٗ  ۡجَعلٱأ ُ َا ِمن �َّ  ۡجَعلَوٱ ا�َّ

 َ نَك نَِصً�ا ا�َّ ُ  .]۷۵[النساء:  ﴾ِمن �َّ
(که با شرک و آزار مؤمنان و منعشان از نان آن که ساک یارین شهر و دیپروردگارا! ما را از ا     «

د آور، و یما پد یبرا یتگریارند خارج ساز، و از جانب خود سرپرست و حماکستمالله)  بندگی
 .»)ند و از دست ظالمان برهاندک یاریمان قرار بده (تا ما را یبرا یاوریخود  یاز سو

است که ظلم حاکمان و  یا چارهیان درمانده و بکودکمردان و زنان و این دعای 
 .١دھدمزدورانشان آنھا را آزار داده و مورد ھتک قرار می

 مائده ۀسور
ِ�� فَ ﴿ -۲۰

َ
ۡملُِك إِ�َّ َ�ۡفِ� َوأ

َ
 ﴾ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱبَۡيَنَنا َو�َۡ�َ  ۡفُرۡق ٱَرّبِ إِّ�ِ َ�ٓ أ

 .]۲۵[المائدة: 
 شه،یپ ن قوم ستمیان من و ای؛ م ار خود و برادرم (هارون) را دارمیمن تنها اختروردگارا! پ     «

 .»نک یخود) داور ی(با عدالت خداوند
در حالی که افراد فاسق از پیکار در راه خدا استنکاف کردند و حاضر  ÷موسی

نشدند به سرزمین مقّدس وارد شوند، این ندا را در بارگاه الھی زمزمه کرد. ھر 

خواھان قضاوت بین خود  ﴾لَۡ�ِٰسقِ�َ ٱ لَۡقوۡمِ ٱبَيَۡنَنا َوَ�ۡ�َ  فُۡرۡق ٱفَ ﴿ با ابراز تواندمسلمانی می
 .و افراد فاسق باشد

ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱَر�ََّنآ َءاَمنَّا فَ ﴿ -۲۱  .]۸۳[المائدة:  ﴾ل�َّ
م یمان داری) ایات قرآنین آیو بد یآسمان یها تابک ۀغمبران تو و همیپروردگارا! (به تو و پ     «

 .»زند) بشمار آوریه) گواهان (بر مردم در روز رستاخک ی(اّمت محّمد ۀپس ما را از زمر 
افت یبر اثر شناخت حق و در نازل شده ایمان آورده و ج آنچه بر پیامبرمؤمنان بر ھر 

 .٢خوانند شده و این دعا را میشوق  که پر از اشک ینیب یقت، چشمانشان را میحق

 .۱۳۷-۴/۱۳۳: آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، نک -١

ِٰهِدينَ ٱ﴿ از منظور -٢ اند که خداوند حق است و کسانی ھستند که که شھادت و گواھی دھنده ﴾ل�َّ
 گواه ھستند. ھای  دیگر شاھد و ت پیامبرش به حق است و یا منظور امتی است که بر امتنبوّ 

 .۲/۱۰۴نک: بیضاوی، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، 

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٦

نزِۡل َعلَۡيَنا َمآ�َِدةٗ  للَُّهمَّ ٱ﴿ -۲۲
َ
َمآءِ ٱ ّمِنَ  َر�ََّنآ أ ِ�َا اتَُ�وُن َ�َا ِ�يدٗ  لسَّ وَّ

َ
 َوَءاِخرِنَا ّ�ِ

نَت َخۡ�ُ  ۡرزُۡ�َناَوٱ ّمِنَكۖ  َوَءايَةٗ 
َ
ٰزِ�ِ�َ ٱَوأ  .]۱۱۴[المائدة:  ﴾ل�َّ

ما (مؤمناِن)  یبرا یاز آسمان فرو فرست تا (روز نزول آن) جشن یپروردگارا! خوان     «
از جانب تو (بر صدق نبّوت من) باشد. و  یا ن شود و معجزهیگر مؤمناِن) متأّخرین و (دیمتقّدم

 .»یدهندگان ین روزیبرسان، و تو بهتر یشه) روزیه همکقط امروز، بلما را (نه ف
ای از آسمان این دعا را در جواب درخواست حواریون برای نزول سفره ÷عیسی

نَت َخۡ�ُ  ۡرزُۡ�نَاَوٱ﴿ با ابراز تواندخواند. ھر مسلمانی می
َ
ٰزِ�ِ�َ ٱَوأ از رازق خود « ﴾ل�َّ

 .١»درخواست رزق نماید

 أعراف ۀسور
َنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿ -۲۳ نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�ۡ

َ
ٓ أ  ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]۲۳[األعراف: 
و بر ما رحم  یم و اگر ما را نبخشیا ردهکشتن ستم یاز تو) بر خو یپروردگارا! ما (با نافرمان     «

 .»م بودیاران خواهکانیاز ز ینکن
آدم و حوا بعد از اینکه از بھشت رانده شدند با این کلمات طلب غفرت نمودند و 

 خداوند با فضل و کرم آنھا را مشمول رحم و مغفرت خود قرار داد.

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا َمَع ﴿ -۲۴  .]۴۷[األعراف:  ﴾ل�َّ
 .»ستمگر همراه مگردانپروردگارا! ما را با گروه      «

) متوّجه مانعی بین آنھا و دوزخیان( شان در أعرافه چشمانک یگامبھشتیان ھن
این دعا را  از ھراس آتش دوزخ ،نندیب را میاست آن  یدنیآنچه ناد و دنشو یان میدوزخ

ای برای ھر مؤمنی است تا در این دنیا آن را بخواند تا در قیامت از خوانند که اسوهمی
 .٢مصیبت (ھمراھی با دوزخیان) بیمه شوداین 

ِ  ۡ�َتحۡ ٱ َر�ََّنا﴿ -۲۵ نَت َخۡ�ُ  ۡ�َقِّ ٱبَۡيَنَنا َو�َۡ�َ قَۡوِمَنا ب
َ
 .]۸۹[األعراف:  ﴾ۡلَ�ٰتِِح�َ ٱَوأ

چرا که فقط و فقط الله رازق است و ھر کس  ؛است »تتوحید رازقیّ «دعا نمادی از اقرار به  این -١
ت به بیراھه رفته گرچه نفی اسباب ھم نباید کرد. در اسباب را رازق خود بداند در توحید رازقیّ 

 واقع نفی اسباب کفر است و تکیه انحصاری بر اسباب شرک.
 .۱/۲۴۸فاسیر، از علمای أزھر، منتخب الت گروھی -٢

                                                         



 ١٧  فصل اول: دعاهای قرآنی

 .»١یِن داورانین و تو بهترک یان ما و قوم ما به حق داوریم !پروردگارا     «
 باشد.د میفِس ِن مُ یْبِطلمُ بر علیه  صِلحِن مُ یِحّق مُ این دعای 

ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ ﴿ -۲۶
َ
َنا �َر�ََّنآ أ  .]۱۲۶[األعراف:  ﴾ُمۡسلِِم�َ  َوتََو�َّ

 .»رانیم به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بمیپروردگارا! صبر عظ     «

۠  إَِ�َۡك  ُ�ۡبُت  ُسۡبَ�َٰنَك ﴿ -۲۷ نَا
َ
ُل  َو� وَّ

َ
 .]۱۴۳[األعراف:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ أ

ِن مؤمنان ( به عظمت و یگردم و من نخست یتو برم یمن به سو .یتو منّزهپروردگارا! «
 .»ن زمان) هستمیزدان در ایجالل 

وه کشتن به یه پروردگارش خوک یھنگامخواستار دیدن خداوند شد و  ÷موسی
و بعد از بھوش آمدن این  دین گردیھوش و نقش زمیب ید و موسیوبکنمود، آن را درھم 

 .٢ندا را از بارگاه الھی سر داد

َنا َر�َُّنا َو�َۡغفِۡر َ�َا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿ -۲۸  .]۱۴۹[األعراف:  ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱلَ�ِن لَّۡم يَۡرَ�ۡ
 .»م بودیاران خواهکانیگمان از زیامرزد، بیند و ما را نکاگر پروردگارمان بر ما رحم ن«

مان و سرگردان یه پشک یھنگام پرستی،انحراف به گوسالهبعد از  ÷قوم موسی
 این دعا را خواندند. اند ه گمراه گشتهکشدند و دانستند 

رَۡحُم  ۡغفِرۡ ٱَرّبِ ﴿ -۲۹
َ
نَت أ

َ
ۡدِخۡلَنا ِ� رَۡ�َتَِكۖ َوأ

َ
ِ� َوأ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱِ� َوِ�  .]۱۵۱[األعراف:  ﴾ل�َّ

ن و (ما را لطف کو ما را به رحمت خود داخل  یپروردگارا! بر من و برادرم ببخشا«
 .»یمهربانان مهربانتر ۀه) تو از همکن. چرا کشتن شامل یخو

در  ÷و قصور احتمالی ھارون ÷بخاطر رفتارش با برادرش ھارون ÷موسی
طلب مغفرت کرد؛ زیرا بعد از انحراف بنی اسرائیل،  أامر جانشینی وی از خداوند

ر دید و وی را به شدت شماتت کرد.  موسی برادرش را مقصِّ

 .۱۲/۲۶۳، جامع البیان فی تأویل القرآن، طبری -١
 اش بخاطر سؤاِل معصومند وتوبه †بخاطر گناه نبود؛ زیرا انبیاء ÷توبه موسی درخواست -٢

زیست بخاطر ایمان و باور که به جالل و عظمت باری و خود را در عصری که می ،بدون اذن بود
ی اسرائیل نام نھاد. نک: گروھی از علمای أزھر، منتخب تعالی داشت اولین مؤمن در بین بن

 .۱۱۳-۱۳/۹۰؛ طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، ۱/۲۴۸التفاسیر، 

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٨

ُ�ۡهلُِكَنا بَِما َ�َعَل ﴿ -۳۰
َ
َٰيۖ � ۡهلَۡكَتُهم ّمِن َ�ۡبُل ��َّ

َ
َفَهآءُ ٱَرّبِ لَۡو ِشۡئَت أ ِمنَّاۖٓ إِۡن ِ�َ  لسُّ

نَت َوِ�َُّنا فَ إِ�َّ فِۡتنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن �َشَ 
َ
ۖ أ ۖ ٱَ�َا وَ  ۡغِفرۡ ٱآُء َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُء َنا  رَۡ�ۡ

نَت َخۡ�ُ 
َ
ۡ�َياٱَ�َا ِ� َ�ِٰذهِ  ۡ�ُتۡب ٱ۞وَ  ١٥٥ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوأ إِنَّا  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗة َوِ�  �ُّ

 .]۱۵۶-۱۵۵[األعراف:  ﴾ُهۡدنَآ إَِ�َۡك 
ا ما را به ی. آینک کز هال ین نیش از ایآنان و مرا پ یتوانست یم یخواست یپروردگارا! اگر م     «

ست ین یگریز دیش تو چین جز آزمای؟ ا یساز یم کاند هال  ردهکخردان ما  یه بک یارکسبب 
 یس را بخواهک، و هر یساز ی) گمراه می(و مستحّق بدان یس را بخواهکه به سبب آن هر ک

و به ما رحم  ی. پس بر ما ببخشایت ما هست. تو سرپرسینک یت می) هدایسته بدانی(و شا
) یها نعمت و یا (زندگیا و آن دنین دنیما در ا یو برا .ین آمرزندگانیه تو بهترکچرا  ؛یفرما

 .»میا ردهکتو بازگشت  یم و) به سویا وبه نمودهته ما (کچرا  ؛مقّرر دار یکین
 یپرست گوساله ارکا یا وقوع زلزله، یت، یرؤ یجا نابهدر برابر اعمال  ÷موسی

 .١قومش این دعا را خواند

ُ ٱإِنَّ َو� ﴿ -۳۱ ِيٱ �َّ َل  �َّ ٰلِِح�َ ٱَوُهَو َ�َتَو�َّ  ۡلِكَ�َٰبۖ ٱنَزَّ  .]۱۹۶[األعراف:  ﴾١٩٦ل�َّ
رده است، و او کتاب (قرآن را بر من) نازل کن یه اکاست  یگمان سرپرست من خدائیب      «
  . »ندک یم یو سرپرست یاریسته را یه بندگان شاکاست 

دارند که دھند و ابراز می مؤمنان و موّحدان در برابر غیر خداھا این دعا را سر می
 فقط الله سرپرست و یاری دھنده است.

 توبه ۀسور
ُ ٱَحۡسُبَنا ﴿ -۳۲ ُ ٱَسُيۡؤتِيَنا  �َّ آ إَِ�  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ۦِمن فَۡضلِهِ �َّ ِ ٱإِ�َّ  .]۵۹[التوبة: ﴾َ�ِٰغُبونَ  �َّ

ش یغمبرش (بیدهد و پ یخدا ما را بسنده است و خداوند از فضل و احسان خود به ما م     «
 .»    میجوئ یخدا را م یند، و) ما تنها رضاک ین بار به ما عطاء میاز آنچه به ما داده است ا

خشنودند و عطای  أاین دعا و ندای افرادیست که به تقدیر و قسمت خداوند
 .٢دانندرا در اموال برای خود کافی می ج و رسول أخدا

وجی بخاری، فتُح البیان فی مقاصد القرآن، نک -١  .۳۱-۵/۲۹:  ِقنَّ
 .۵/۳۲۶: ھمان، نک -٢

                                                         



 ١٩  فصل اول: دعاهای قرآنی

ُ ٱَحۡسِ�َ ﴿ -۳۳ ُۡتۖ وَُهَو رَبُّ  �َّ  .]۱۲۹[التوبة:  ﴾ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ
م را یارهاکام و  ست. به او دلبستهین (به حق) یو بسنده است. جز او معبود یافکخدا مرا      «

 .») استو قیامت وت آسمانکبزرگ (جهان و مل یام، و او صاحب پادشاه ردهکبدو واگذار 
کردند این دعا را در حالی که مردم از پذیرش دعوتش وی را انکار می ج پیامبر

ھای مردم انکارھا و دشمنی ۀرا با ھم أخواندند و با این حال و وصف خداوندمی
س کھر ج پیغمبر عظیم الشأن ۀکند. بر اساس فرمودداند و بر وی توّکل میکافی می

ت یفاکا و آخرتش را یامور مھم دن أرا صبح و شام ھفت بار بخواند خداوندذکر ن یا
 .١ندکمی

 یوُنس ۀسور
ُتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰمۚٞ  للَُّهمَّ ٱَدۡعَوٮُٰهۡم �ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك ﴿ -۳۴ نِ  َدۡعَوٮُٰهمۡ  َوَءاِخرُ  َوَ�ِيَّ

َ
 ۡ�َۡمدُ ٱ أ

ِ َرّبِ   .]۱۰ونس: ی[ ﴾١٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
گر) یو سالم آنان در آن (خطاب به همد یمؤمنان: پروردگارا! تو منّزه یدر بهشت دعا      «

 .»باشد یم ،ان را سزا استیجهانر و سپاس پروردگار کو ختم دعا و گفتارشان: ش .درودتان باد
باشد. یعنی؛ ای برای این دنیا نیز میاین دعای مؤمنان در بھشت است که اسوه

 .٢و درود و سالم به ھمدیگر أتسبیح و شکرگزاری از خداوند

ِ ٱَ�َ ﴿ -۳۵ َۡنا َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنةٗ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ّلِۡلَقۡومِ  تََو�َّ بِرَۡ�َتَِك ِمَن  َوَ�َِّنا ٨٥ل�َّ
 .]۸۶-۸۵ونس: ی[ ﴾٨٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ

بال و  ار (و آماجک) آزمون مردمان ستمۀلیم و بس. پروردگارا! ما را (وسینک یل مکبر خدا تو      «
 .»افر نجات بدهکو ما را با فضل و رحمت خود از دست مردمان  . ردار) مسازکافران بد کآزار 

 .)۷۱صحیح): ابن السنی، عمل الیوم واللیلة (ش( -١

از ھر نقص و بدیست. که به قول برخی  أدعایی برای تنزیه خداوند ﴾للَُّهمَّ ٱُسۡبَ�ٰنََك ﴿ -٢

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ گویند:دارند و در آخر آن میمفسرین، بھشتیان در ھنگام دریافت نعمت ابراز می َّ�ِ
باری تعالی این دعاھا نمادی از آن است که بھشتیان نیز به تقدیس و تسبیح  ﴾٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

گویند. خازن، لباب التأویل فی ھایش وی را تسبیح و تحمید می مشغولند و برای اکرام و نعمت
 .۲/۴۳۰معانی التنزیل، 
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ۡمَ�ٰلِِهۡم وَ  ۡطِمۡس ٱَر�ََّنا ﴿ -۳۶
َ
ٰٓ أ ْ  ۡشُددۡ ٱَ�َ ٰ يََرُوا ْ َح�َّ ٰ قُلُو�ِِهۡم فََ� يُۡؤِمُنوا  ۡلَعَذاَب ٱَ�َ

ِ�مَ ٱ
َ
 .]۸۸ونس: ی[ ﴾ۡ�

مان ین، تا اکم کشان (بند قسوت را) محیپروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دلها     «
گر ید یمانیه آن وقت توبه و پشکند (یتار آ(دوزخ) گرف که به عذاب دردناکاورند مگر آن گاه ین

 .»)ندارد یسود
 یتوز نهکی این دعای موسی و ھارون بر علیه فرعون و جنودش در موقعی است که

در به توبه  از راهِ خدا را  بندگانآنھا به غایت رسیده بود و با دارائی خود  ت و آزاریاذو 
آنھا را مستجاب کرد. این دعا را ردند و خداوند دعای ک یند و گمراھشان مدبر یم

 .١اش نیستتوان بر علیه ھر کافر متمّرِد طغیانگِر ظالمی خواند که امیدی به توبه می

 هود ۀسور
۳۷- ﴿ �ۡ

َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ  َوتَۡرَ�ِۡ�ٓ  ِ�  َ�ۡغفِرۡ  ��َّ  ِعۡلٞمۖ  ۦلََك َما لَۡيَس ِ� بِهِ  َٔ َرّبِ إِّ�ِ

ُ�ن
َ
 ]۴۷[هود:  ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ ّمِنَ  أ

گاه نباشم، خوکرا از تو بخواهم  یزیه چکن یروردگارا! از اپ     « شتن را در پناه تو یه بدان آ
 .»اران خواهم بودکانیاز ز یو به من رحم ننمائ یدارم. اگر بر من نبخشائ یم

است بعد از اینکه متوجه اشتباھش در مورد پسرش گردید که  ÷این دعای نوح 
ای است این دعا اسوه .٢وی را از خاندان خود خواند و خواھان رحمت الھی برایش شد

 پناه ببرد. أکه انسان از طلب نادرست و ناروا به خداوند

۳۸- ﴿ ِ  ب
ِۚ ٱَوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ �ِيُب  �َّ

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ  .]۸۸[هود:  ﴾َعلَۡيهِ تََو�َّ

 .۳۲۷، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کالم المنان، ص سعدی -١
تعبیری ظریف  أرا نکرد. خداوند أدر خواندن این دعا تمّرد و نافرمانی خداوند ÷نوح البته -٢

در حالی که پسر نوح «. ﴾َوَ�َن ِ� َمۡعزِلٖ ﴿ دارد و آن ای در مورد پسر نوح بیان می در جمله معترضه
که توانسته بود پسرش را از کفار دور سازد و وی نیز  ÷نوح .»در مکانی دور و جدای از کافران بود

مؤمنان است و بدین خاطر بود که عزلت کرده بود، چنین به پدر وانمود کرده بود که وی از زمره 
برایش  أ، وی را برای سوار شدن دعوت کرد و حّتی در صورت استنکافش از خداوند÷نوح

 . ۱۹۸و  ۱/۹۷طلب دعا نمود. خالدی، القصص القرآنی، 
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) خدا یاری) جز با (یو زدودن ناحق و بد یکیدن به حق و نیق من هم (در رسیو توف     «
 .»گردم یاو برم ینم و فقط به سوک یل مکست. تنها بر او تو ین

قدرت الھی  ۀدر خطاب به قومش است که ھمه چیز را در قبض ÷این ندای شعیب
داند و توّکل و می أداند و توفیق اصابه به حق و حقیقت را فقط به توفیق اللهمی

 .١کندبازگشتش را فقط متوجه باری تعالی می

 یوُسف ۀسور
ۡجنُ ٱَرّبِ ﴿ -۳۹ ا يَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ  لّسِ َحبُّ إَِ�َّ ِممَّ

َ
 .]۳۳وسف: ی[ ﴾أ

 .»خوانند یه مرا بدان فرا مکاست  یزیندتر از آن چیمن خوشا یپروردگارا! زندان برا     «
. بلکه گفت: از آنچه مرا بدان خوانیدنگفت: از آنچه مرا بدان می ÷یوسف

ھا، و نگاه ھا حرکت خوانند؛ زیرا جمِع زنان در این فراخوان، چه با گفتار و چه با می
خواھد و کند و از او یاری و مدد میبه خدا میرو  ÷مشترک و ھمآوا بودند. یوسف

ی زنان را از او برگرداند که برای به ھا تالش أکند که یزدانعاجزانه درخواست می
ای در برابر این ھمه ترسد در لحظهدھند؛ چراکه میانداختن وی از خود نشان میدام

چیزی دچار شود که مکر و نیرنگ و تشویق و ترغیب پیاپی به گناه ضعیف گردد و به 
و این  .٢خواھد او را نجات دھدمی أترسد، و با دعا و زاری از خدا از آن بر خود می

پلیِد مشرکین و کافرین و  ۀباشد که زندان را بر خواست ندای ھر موّحد و مؤمنی نیز می
 کند.درخواست کمک و نجات می أدھد و فقط از خدا منافقین ترجیح می

ُ ٱفَ ﴿ -۴۰ ۖ فِظٗ َخۡ�ٌ َ�ٰ  �َّ رَۡحمُ  َوُهوَ  ا
َ
ِٰ�ِ�َ ٱ أ  .]۶۴وسف: ی[ ﴾ل�َّ

 .»مهربانان مهربانتر است ی ن حافظ و نگهدار است و از همهیدا بهترخ     «
خواھم، فقط خدا،  دارد: اگر مرحمتی و لطف برای خودم میابراز می ÷یعقوب

 ۀاست و از ھمن حافظ و نگھدار یدا بھترخ     «طلبم چه:  بلی فقط خدا را به کمک می
 .٣»مھربانان مھربانتر است

 . ۲/۴۰، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، نسفی -١
 . ۳/۱۰۶۷، »فی ظالل القرآن«قطب، ترجمه  سید -٢
 . ۴/۳۱، ھمان -٣
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وِ�ِل  لُۡمۡلكِ ٱَرّبِ قَۡد َءاتَۡيَتِ� ِمَن ﴿ -۴۱
ۡ
َحادِيِث� ٱوََعلَّۡمَتِ� ِمن تَأ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطَر  ۡ�  لسَّ

�ِض ٱوَ 
َ
نَت َوِ�ِّ  ۡ�

َ
ۡ�َياٱِ�  ۦأ ۡ�ِۡقِ�  اتََوفَِّ� ُمۡسلِمٗ  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ

َ
ٰلِِح�َ بِٱ َو�  ﴾١٠١ل�َّ

 .]۱۰۱وسف: ی[
ها  ر خوابیو مرا از تعب یا ومت به من دادهک) از حیه بخش بزرگکپروردگارا! (سپاسگزارم      «

گاه ساخته . مرا یا و آخرت هستین! تو سرپرست من در دنیو زم ها آسماندگار یآفر ی. ایا آ
 .»ران و به صالحان ملحق گردانیمسلمان بم

بعد از رھایی از زندان و بازگشت به آغوش پدر بزرگوارش  ÷این دعای یوسف
 است. ÷یعقوب

 رعد ۀسور
ُۡت �َ�ۡهِ َمَتابِ ﴿ -۴۲  .]۳۰[الرعد:  ﴾ُهَو َرّ�ِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َعلَۡيهِ تََو�َّ

ام، و بازگشت من  ردهکل کست. بر او تو ین معبودی (به حق). جز او و پروردگار من استا     «
 .»او است یبه سو

 إبراهیم ۀسور
ۡعُبَد  ۡجُنۡبِ� َوٱ اَءاِمنٗ  ۡ�ََ�َ ٱَ�َٰذا  ۡجَعۡل ٱ�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم َرّبِ ﴿ -۴۳ ن �َّ

َ
َو�َِ�َّ أ

ۡصَنامَ ٱ
َ
 .]۳۵م: ی[إبراه ﴾٣٥ۡ�

ه نام) را محّل امن و کن شهر (میعبه) گفت: پروردگارا! اک یم (پس از بنایه ابراهکآنگاه       «
 .»گردان، و مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاهدار یامان

ۡضلَۡلَن َكثِ�ٗ ﴿ -۴۴
َ
� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ  �َّاِس� ٱ ّمِنَ  �َرّبِ إِ�َُّهنَّ أ ِمّ�ِ

 .]۳۶م: ی[إبراه ﴾٣٦رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 
(خداوندا! من مردمان را به  اند. از مردم را گمراه ساخته یاریها بس ن بتیپروردگارا! ا      «

 یس از من نافرمانکند، او از من است، و هر ک یرویاز من پهرکه  نم) پسک یدعوت م یتاپرستیک
 .١»یمهربان ۀندیه بخشاکبر او ببخشا) تو  یعذابش فرما و خواه ی، خواهیند (تو خود دانک

در حال نافرمانی قومش به وی اجازه نداد که در این حال خواھان  ÷و مھربانی ابراھیم رحمت -١
 . ۲/۲۹۲ھالک و نابودی قومش شود. قطان، تفسیر القطان، 
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ۡسَكنُت ِمن ُذّرِ�َِّ� بَِواٍد َ�ۡ�ِ ذِي َزۡرٍع ِعنَد بَۡيتَِك ﴿ -۴۵
َ
ٓ أ ٓ إِّ�ِ �ََّنا مِ ٱرَّ َنا  لُۡمَحرَّ َر�َّ

 ْ لَٰوةَ ٱِ�ُقِيُموا ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ  لصَّ
َ
 �ََّمَ�ٰتِ ٱّمَِن  ۡرزُۡ�ُهمٱَ�ۡهوِٓي إَِ�ِۡهۡم وَ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  َدةٗ  ِٔأ

 .]۳۷م: ی[إبراه ﴾٣٧لََعلَُّهۡم �َۡشُكُرونَ 
، در یشت و زرعکن بدون یاز فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزم یپروردگارا! من بعض      «

ام، خداوندا  ونت دادهکس یا نسبت به) آن را حرام ساخته یتوّجه یه (تجاوز و بکتو،  ۀناِر خانک
ارت یز یاز مردمان (برا یگروه یها ه دلکن کدارند، پس چنان  یه نماز را برپاکن یتا ا

ات تو یه (از الطاف و عناکد یمند فرما، شا ها بهره وهیشان را از میات) متوّجه آنان گردد و ا خانه
 .»نندک یبا نماز و دعا) سپاگزار

ِ ٱَر�ََّنآ إِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ ﴿ -۴۶ ءٖ  �َّ �ِض ٱ ِ�  ِمن َ�ۡ
َ
َوَ�  ۡ�

َمآءِ ٱِ�   .]۳۸م: ی[إبراه ﴾٣٨لسَّ
م (لذا به مصالح ما یساز یار مکم و از آنچه آشیدار یاز آنچه پنهان م یپروردگارا! تو آگاه      «
 .»ماند ینم ین و آسمان بر خدا مخفیز در زمیچ چید) و هیار آکه ما را به کن کو آن  یداناتر

ِ ٱُمقِيَم  ۡجَعۡلِ� ٱَرّبِ ﴿ -۴۷ لَٰوة ۡل ُدَ�ٓءِ  لصَّ � َر�ََّنا َوَ�َقبَّ  .]۴۰م: ی[إبراه ﴾٤٠َوِمن ُذّرِ�َِّ�
 .» ریش مرا بپذیاین. پروردگارا! دعا و نکاز فرزندان مرا نمازگزار  یسانکپروردگارا! مرا و       «

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم  ۡغِفرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ -۴۸  .]۴۱م: ی[إبراه ﴾٤١ۡ�َِساُب ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ
ه حساب برپا ک یدر آن روز یامرز و ببخشایپروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را ب      «

 .١»شود یم

پذیرفته  أبرای پدر خود در حالی دعا کرد که کافر بود و این عملکردش در نزد الله ÷ابراھیم -1

ۡسوَةٌ َحَسنَةٞ ﴿: دنفرمایخداوند می، نشد
ُ
ِينَ َوٱ إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِ�ٓ  قَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ ْ لَِقۡوِمِهۡم  ۥٓ َمَعهُ  �َّ إِۡذ قَالُوا

ا َ�ۡعبُُدوَن ِمن ُدوِن  ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ِ ٱإِنَّا بَُر�ُؤا  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َو�ََدا بَۡينَنَا َو�َۡينَُ�ُم  �َّ
ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ٰ تُۡؤِمنُواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
ِ ٱ� ۡملُِك لََك ِمَن  ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ

َ
ۡستَۡغفَِرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�ِيهِ َ�

َ
إِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

ِ ٱ ءٖ�  �َّ �َّنَا ِمن َ�ۡ ۡنَا َعلَۡيَك  رَّ نَبۡنَا �َ�َۡك  تََو�َّ
َ
 .]۴[الممتحنة:  ﴾٤لَۡمِص�ُ ٱ �َ�َۡك  �

ر و کردار) ابراهیم و کسانی که بدو گرویده بودند، الگوی خوبی برای شما است، بدانگاه که به قوم خود (رفتا « 
پرستید، بیزار و گریزانیم، و شما را قبول نداریم و در حق شما  گفتند: ما از شما و از چیزهائی که بغیر از خدا می

شما پدیدار آمده است، تا زمانی که به خدای یگانه توزی همیشگی میان ما و  اعتنائیم، و دشمنانگی و کینه بی
پرستید.  (کردار و رفتار ابراهیم و گروندگان بدو، سرمشق خوبی برای شما  آورید و او را به یگانگی می ایمان می

کنم، و در عین حال برای تو  است) مگر سخنی که ابراهیم به پدر خود گفت: من قطعًا برای تو طلب آمرزش می
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 إسراء ۀسور
 .]۲۴[اإلسراء:  ﴾�َكَما َر�ََّياِ� َصغِ�ٗ  رَۡ�ُۡهَماٱرَّّبِ ﴿ -۴۹

(به ضعف و  کیوچکه آنان در کمرحمت فرما، همان گونه  (والدینم) شانیپروردگارا! بد      «
 .»ت و بزرگ نمودندیردند و) مرا تربکمن رحم  کیود ک

امر دھد که چگونه برای والدینش دعا کند بلکه نه تنھا به انسان آموزش می أخداوند

 که این دعا را برای آنھا و ھر آن کس که انسان را تربیت و بزرگ نموده، بخواند. فرمایدمی

ا َ�ُقولُوَن ُعلُوّٗ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ -۵۰  .]۴۳[اإلسراء:  ﴾٤٣َكبِٗ�� �َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
ه در حق او) ک یبافتند و از ناروا و نقائص یخدا به هم م ۀخداوند از آنچه آنان (دربار        «

 .»واالتر و باالتر است یلیشان) خیا ۀشیار به دور و (از اندیند، بسیگو یم
این ذکر، جواب توّھمات نادرست افراد فاسق در مورد خالق یکتاست. و اشاره دارد 

 .١کنند که با خداوند یکتا، آنھا نیز خدا ھستند! ھایی که ادعا میبه آفریده

ۡدِخۡلِ� ُمۡدَخَل ِصۡدقٖ ﴿ -۵۱
َ
ۡخرِ  رَّّبِ أ

َ
نَك  ۡجَعلَوٱ ِ� ُ�َۡرَج ِصۡدقٖ جۡ َوأ ُ ّ�ِ ِمن �َّ

 .]۸۰[اإلسراء:  ﴾نَِّصٗ�� اُسۡلَ�ٰنٗ 
، و از جانب ررون آوین، و صادقانه (از آن) بک) وارد یارکپروردگارا! مرا صادقانه (به هر       «

دشمنان، ومت بر دوستان و اظهار حّجت در برابر که (در امر حکبه من عطاء فرما  یخود قدرت
 .»ار باشدکار و مدد یم) یبرا

توانم بکنم.  (این سخن، چیزی نیست که بدان اقتداء کنید). پروردگارا! به  ه خدا هیچ کار دیگری نمیدر پیشگا
ها سر به جانب تو دارد و به تو  ی راه آوریم، و بازگشت به سوی تو است (و همه کنیم، و به تو روی می تو توّکل می
ایز است و در صورتی که کافر ھم این دعا به صورت عام برای والدین مسلمان ج .»گردد) منتهی می
کرد. البته برخی از مفسرین بر این باورند که برای  أتوان برای آنھا طلب ھدایت از خداوندباشند می
 .۹/۲۶۴دعا کرده است. نک: رازی، مفاتیح الغیب،  -علیھما السالم-آدم و حوا 

، دیگر این کار را فھمید، استغفارش برای پدرش سودی نداشته ÷ھمچنین وقتی که ابراھیم 

�ِيهِ إِ�َّ َعن  ۡستِۡغَفارُ ٱَوَما َ�َن ﴿ :فرموده است ۱۱۴ی ی توبه آیهنکردند چنانکه در سوره
َ
إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

وِۡعَدةٖ  ٓ  مَّ ا إِيَّاهُ  وََعَدَها َ  فَلَمَّ ۥٓ  تَبَ�َّ نَّهُ  َ�ُ
َ
ِ  َعُدوّٞ  ۥ� َّ ِ�ّ  

َ
أ ٰهٌ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  إِنَّ  ِمۡنهُۚ  َ�َ�َّ َّ�

َ
 .]۱۱۴[التوبة:  ﴾١١٤َحلِيمٞ  َ�

ای بود که به او داده بود (تا وی را بسوی ایمان جذب  ابراهیم برای پدرش، فقط بخاطر وعده واستغفار« 
به یقین، ابراهیم . اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست؛ از او دوری جست ؛کند)

 .»مهربان و بردبار بود!
 . ۴/۳۶۷، »فی ظالل القرآن«قطب، ترجمه  سید -١

                                                                                                                                          



 ٢٥  فصل اول: دعاهای قرآنی

 کهف ۀسور
نَك رَۡ�َةٗ ﴿ -۵۲ ُ ۡمرِنَا ِمنۡ  َ�َا َوَهّيِئۡ  َر�ََّنآ َءاتَِنا ِمن �َّ

َ
 .]۱۰هف: ک[ال ﴾رََشٗدا أ

 .»مان فراهم فرمایبرا یمند، و راه نجات پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره      «
رو به  وه ن جوانان به غار پناه بردیا در موقعی این دعا را خواندند که اصحاب کھف

 کرده بودند. أدرگاه خدا

ُ ٱَما َشآَء ﴿ -۵۳ َّ�  ِ  ب
ِ ٱَ� قُوَّةَ إِ�َّ  .]۳۹هف: ک[ال ﴾�َّ

است!)  ین نعمت از فضل و لطف خدا است، و آنچه خدا بخواهد شدنی(ا ماشاَءاللُه!      «
 .»ستیخدا ن ی هیجز از ناح یچ قّوت و قدرتیه

 شود.میخوانده  ألطف و نعمت خداوند ۀاین ذکر در موقع مشاھد

 مریم ۀسور
نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب ﴿ -۵۴ ُ  .]۵م: ی[مر ﴾َوِ�ّٗا �َّ

 .»به من ببخش ینیش جانشیاز فضل خو )پروردگارا!(      «
بعد از  شاز بستگاندر حالی این دعا را خواند که پیر و ھمسرش نازا و  ÷زکریا

ار و بار کبه دست گرفتن  یستگیو با یستگیشان شایه در اکچرا بود؛  کمنایخود ب
، أخواھان جانشین و فرزندی نیک شد که خداوند أدید. و از خداوندین را نمید

 را به وی بخشید. ÷یحیی

 طه ۀسور
حۡ ٱَرّبِ ﴿ -۵۵ ۡمرِي ٢٥ِ� َصۡدرِي ۡ�َ

َ
ۡ ِ�ٓ أ  ٢٧ُ�ۡقَدٗة ّمِن ّلَِساِ�  ۡحلُۡل ٱوَ  ٢٦َو�َّ�ِ

ۡهِ�  ۡجَعلٱوَ  ٢٨َ�ۡفَقُهواْ قَۡوِ� 
َ
 .]۲۹-۲۵[طه:  ﴾٢٩ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن أ

گره از زبانم و    ار مرا بر من آسان گردان.کو . ام را فراخ و گشاده دار نهیپروردگارا! س      «
   .»من قرار بده یاز خاندانم برا یاوریو   ه سخنان مرا بفهمند. کن ی. تا ایبگشا

 بعد از برانگیختنش به پیامبری است. ÷این دعای موسی

 .]۱۱۴[طه:  ﴾ارَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلمٗ ﴿ -۵۶
 .»فزایبر دانشم ب روردگارا!پ      «



 پناهگاه مومن    ٢٦

 أنبیاء ۀسور
۵۷- ﴿ َ�ِ ّ�ِ َمسَّ

َ
ُّ ٱ� رَۡحُم  ل�ُّ

َ
نَت أ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱَوأ  .]۸۳اء: ی[األنب ﴾ل�َّ

ن وقت) پروردگار یدر آورده بود، و در ا یاو را از پا یماریه (بکن) بدان گاه کاد یوب را (یا       «
آورده است و تو  یبه من رو یماریاد خواند (و عاجزانه گفت: پروردگارا!) بیخود را به فر

 .»ین مهربانانیمهربانتر

ِ�َ ﴿ :برد در اینجا در دعای خود از وصف حال پا را فراتر نمی ÷اّیوب ّ�ِ َمسَّ
َ
�

ُّ ٱ . و پروردگارش را با صفت خود وصف کرده »آورده است یبه من رو یماریب« ﴾ل�ُّ

رَۡحُم ﴿ است:
َ
نَت أ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱَوأ گاه برای تغیییر حال خود . آن»ین مهربانانیو تو مهربانتر« ﴾ل�َّ
کند، تا شکیبائی خود را در برابر بال نشان دھد. ھمچنین به پروردگار خود دعا نمی

کند، تا ادب الزم را با خدای خویش داشته باشد و احترام بایسته چیزی پیشنھاد نمی
به لب آید و جانش شکیبائی است که از بال به فغان نمی ۀنمون ÷را بجای آورد. اّیوب

المثل اعصار و قرون ضرب ۀای که در ھمرسد، و از زیان و ضرر بدنی و مالی نمی
کند که رفع  از این ھم خودداری می ÷پیچد. حّتی اّیوبگردیده است، به خود نمی

گذارد، چون اطمینان بطلبد. کار خود را بدو وامی أبال و دفع زیان خود را از خدا
 .١نیاز از دعا و طلب استارد و بیدارد خدا از حال زار او خبر د

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿ -۵۸
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ ٱ�َّ  .]۸۷اء: ی[األنب ﴾ل�َّ

 ۀ(خداوندا) من از جمل ،یو منّزه کو تو پا معبودی (به حق) جز تو وجود ندارد       «
 .»!)ابیام (مرا در اران شدهکستم

است که بعد از  م نھنگکا و شیشب و در یھا تاریکی انیدر م ÷این دعای یوُنس
با فضل  أاینکه بخاطر نافرمانی قومش خشمناک از میان آنھا بیرون رفت. خداوند

َوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ ﴿فرمایند: خود و این دعا وی را نجات داد، خداوند متعال می
م، یردکرا از غم رها  یم و ویرفتیاو را پذ یدعا« .]۸۸اء: ی[األنب ﴾٨٨نِ�َ لُۡمۡؤمِ ٱِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ�  لَۡغمِّۚ ٱ

ها  یخالصانه، آنان را از گرفتار یم (و در برابر دعایده ین گونه مؤمنان را نجات میو ما هم
شد، پرستشگران و موّحدان نبود نابود می ۀدر واقع اگر وی از زمر .»م)یرهان یم

نَّهُ ﴿ فرمایند:می أخداوند
َ
إَِ�ٰ يَوِۡم  ۦٓ لَلَبَِث ِ� َ�ۡطنِهِ  ١٤٣لُۡمَسّبِِح�َ ٱَ�َن ِمَن  ۥفَلَۡوَ�ٓ �

 . ۴/۶۲۰، »ظالل القرآن يف«سید قطب، ترجمه  -١
                                                         



 ٢٧  فصل اول: دعاهای قرآنی

 یم ماهکبود. او در ش یپرستشگران نم ۀاگر او قبًال از زمر  « .]۱۴۴-۱۴۳[الصافات:  ﴾١٤٤ُ�ۡبَعُثونَ 
فرماید:  چنین می ÷در مورد این ندای یوُنس ج پیامبر اکرم  .١»ماند یز میتا روز رستاخ

ُوِت:«
ْ
نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿ َ�َعْم َدْعَوُة ِذي انلُّوِن إِْذ ُهَو يِف َ�ْطِن احل

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ َّ�

ٰلِِم�َ ٱ ُ  ﴾ل�َّ
َ

ٍء َ�طُّ إِال اْستََجاَب هل در  ٢دعای ذوالنون« .»فَإِنَُّه لَْم يَْدُع بَِها ُمْسِلٌم َر�َُّه يِف يَشْ

نَت ُسبَۡ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت مَِن ﴿حالیکه در شکم ماھی بود 
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ ٱ�َّ  بود که ﴾ل�َّ

کند مگر اینکه خداوند دعایش را شک انسان مسلمانی با آن در مورد چیزی دعا نمی بی
 .٣»کندمستجاب می

نَت  اَرّبِ َ� تََذۡرِ� َفۡردٗ ﴿ -۵۹
َ
 .]۸۹اء: ی[األنب ﴾ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱ َخۡ�ُ  َوأ

اور من و پس از یار و ی یه در زندگکن کبه من عطاء  یپروردگارا! مرا تنها مگذار (و فرزند       «
ه) تو کست، چرا ین کیوارث من نشد با یند. البّته اگر هم فرزندک یریگیغ را پیتبل ۀمرگ برنام

 .»)یمردمان یپس از فنا ی(و باق ین وارثانیبهتر
با  أحالی این عا را خواند که پیر و ھمسرش نازا بوده است و خداونددر  ÷زکریا

 دعایش را مستجاب کرد. ÷دادن یحیی

ِ  ۡحُ�مٱَرّبِ ﴿ -۶۰ � ٱب ٰ َما تَِصُفونَ  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱَوَر�َُّنا  ۡ�َّقِ  .]۱۱۲اء: ی[األنب ﴾َ�َ
سان یکافر کن (تا سرانجام، حال مؤمن و ک ینان) داوریان من و ایروردگارا! دادگرانه (مپ«

ما خداوند مهربان  ۀرده و اظهار داشت:) پروردگار همکسخن به مخالفان  ینباشد. آن گاه رو
 .»شود یخواسته م یاریو  کمکد، تنها از او یزن یه مک یناروائ یها نسبت . (و در برابر)است
رش اسالم، رو یان از پذکمشر یو روگردان ین ھمه دوریا ۀپس از مشاھد ج غمبریپ

 .٤این ندا را سر دادند و کارش و قضاوت را به وی واگذار کردند رد و عاجزانهکبه خدا 

دھد که عدم انجامش چه نافرجام مناجات از طرفی اھمّیت و جایگاه دعا و توبه را نشان می این -١
وند مھلک و وحشتناکی در بردارد و از طرفی دیگر ندایی جامع از اقرار به یکتاپرستی و تنزیه خدا

متعال و اقرار به اشتباه و خطاست تا در راستای این تمجید و تسبیح، خداوند با لطف 
  ناپذیرش از اشتباه و گناه انسان درگذرد.    وصف

ون وذ« -٢ است. (نون) به معنی ماھی بزرگ است و  ÷سماھیدار. صاحب ماھی. مراد یونُ »: النُّ
 . ۳/۹۳، النکت والعیونی، و ماورد ۸۷. نک: أنبیاء/مراد نھنگ یا وال است

  .)۳۵۰۵) / ترمذی (ش۱۴۶۲صحیح): احمد، المسند (ش( -٣
وجی، فتُح البیان فی مقاصد القرآن، نک -٤  .۸/۳۸۳: ِقنَّ

                                                         



 پناهگاه مومن    ٢٨

 مؤمنون ۀسور
ِ� ٱَرّبِ ﴿ -۶۱ بُونِ  نُ�ۡ  .]۲۶[المؤمنون:  ﴾بَِما َكذَّ

ه مرا کن ینابودشان فرما) به سبب اام،  وس شدهینان مأی(من از ا ن،کم کمکپروردگارا!         «
 .»اند دهیم نامیرده و دروغگوکب یذکت

ھای خشک و راکد  دیدند راھی به سوی دل ÷این دعا ھنگامی بود که ھود و نوح
کفار و مشرکین در میان نیست، و جائی را برای رھائی از تمسخر و استھزاء و اذّیت و 

دارند، و از  أبکنند این است که رو به خدا توانندیابند. تنھا کاری که میآزارشان نمی
کبریائی  ۀتکذیب ایشان بنالند و غم و اندوه خود را به پیشگاه او عرضه کنند، و از آستان

 .١یاری بطلبند و درخواست چیره شدن و پیروز گردیدن بر این تکذیب و آزار کنند أخدا

نزِلۡ  ﴿ -۶۲
َ
َباَرٗ�  ُمَ�ٗ�  ِ� رَّّبِ أ نَت  مُّ

َ
ۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  .]۲۹[المؤمنون:  ﴾ُم�ِلِ�َ ل

 .»ین فرودآورندگانیفرود آور و تو بهتر یتکر و بر یگاه پرخیپروردگارا! مرا در جا        «
 خواھان نزولی پربرکت است. أسوار بر کشتی است که از خداوند ÷این دعای نوِح 

ا تُرِ�َّ�ِ َما يُوَعُدونَ ﴿ -۶۳  .]۹۳[المؤمنون:  ﴾رَّّبِ إِمَّ
ا بر سر آنان ی(در دن شوند، یه بدان وعده داده مک(را از عذاب)  یزیپروردگارا! اگر چ        «

 .»یانشان باشم و) به من بنمائیه من در مک ی، در حالیاوریب
د یه من در قک ی، در حالیردکرشان یه اگر عذاب و بال را دامنگکن است یمراد ا

 .انشان باشمیات و در میح

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَرّبِ فََ� َ�َۡعۡلِ� ِ� ﴿ -۶۴  .]۹۴[المؤمنون:  ﴾٩٤ل�َّ
 .٢»)ب منماشان معذَّ یافران مگردان (و همراه اک ۀپروردگارا! مرا از زمر          «

ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَ�ِٰت ﴿ -۶۵
َ
َ�ِٰط�ِ ٱَوقُل رَّّبِ أ ونِ  ٩٧لشَّ ن َ�ُۡ�ُ

َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
 ﴾٩٨َوأ

 .]۹۸-۹۷[المؤمنون: 
شان به انجام گناهان) در یات ایکمنان (و تحریاهر یها شتن را از وسوسهیپروردگارا! خو         «

ر یه با من (در اعمال و اقوال و ساکن یدارم از ا یشتن را در پناه تو میو خو   دارم. یپناه تو م
 .»)ندیند (و مرا از تو غافل نمایاحوال) گرد آ

 . ۷۴۲و  ۴/۷۳۷، »فی ظالل القرآن«قطب، ترجمه  سید -١
 . ۴۲۰خطیب، أوضح التفاسیر، ص  محّمد -٢

                                                         



 ٢٩  فصل اول: دعاهای قرآنی

۶۶- ﴿ ٓ َناٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ فَٱ َءاَمنَّا َر�ََّنا نَت َخۡ�ُ  رَۡ�ۡ
َ
ِٰ�ِ�َ ٱَوأ  .]۱۰۹[المؤمنون:  ﴾ل�َّ

نندگان ک ن رحمیم، پس ما را ببخش و به ما رحم فرما، و تو بهتریا مان آوردهیپروردگارا! ا         «
 .»یهست

نَت َخۡ�ُ  رَۡحمۡ ٱوَ  ۡغفِرۡ ٱرَّّبِ ﴿ -۶۷
َ
ِٰ�ِ�َ ٱَوأ  .]۱۱۸[المؤمنون:  ﴾ل�َّ

 .»ین مهربانانیه تو بهترک، چرا یو (به من) مرحمت فرما یپروردگارا! (گناهانم را) ببخشا         «

 فرقان ۀسور
َمۖ إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما ۡ�ِۡف ٱَر�ََّنا ﴿ -۶۸ �  ٦٥َ�نَّا َعَذاَب َجَهنَّ إِ�ََّها َسآَءۡت ُمۡسَتَقّرٗ

 .]۶۶-۶۵[الفرقان:  ﴾َوُمَقاٗما
ه شد از کس کر هر یبانگیه عذاب آن (گرکپروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار. چرا        «

 .»گاه استیقرارگاه و جان یگمان دوزخ بدتر یب .گردد یاو) جدا نم

۶۹- ﴿ ٖ�ُ�ۡ
َ
َة أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 ﴾لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناَوٱ َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 .]۷۴[الفرقان:
ه به سبب انجام طاعات و عبادات و کبه ما عطاء فرما ( یپروردگارا! همسران و فرزندان       «

 .»زگاران گردانیپره یشوایچشمانمان گردند، و ما را پ یباعث روشنده) یپسند یارهاکگر ید
ھا دعای بندگان خوب خدای رحمان است که خاشعانه و متضرعانه رّب خود را  این
خوانند. این دعا برگرفته از احساس فطرِی ایمانِی ژرف است. احساس عشق به فرا می

ن فرزندان و ھمسران، چون چندین برابر شدن رھروان راه خدا، و در پیشاپیش آنا
باشند ترین مردمان در پیروی کردن ھستند، و ایشان نخستین امانتی میایشان نزدیک

شود. و احساس عشق به این که مؤمن احساس کند آنان سؤال می ۀکه از انسان دربار
 که او پیشوا و راھنمای به خیر و خوبی گردد و عاشقان راه خدا بدو اقتدا نمایند. البّته

بینی نیست. چه کسانی که در این در این کار خودستائی و خودنمائی و خودبزرگ
دارند و در راه  أکنند ھمه و ھمه راه به سوی خداکاروان و با این کاروان حرکت می

 .١دارندگام برمی أخدا

 .۴/۹۲۰، »فی ظالل القرآن«قطب، ترجمه  سید -١
                                                         



 پناهگاه مومن    ٣٠

 شعراء ۀسور
ۡ�ِۡقِ�  اَرّبِ َهۡب ِ� ُحۡكمٗ ﴿ -۷۰

َ
ٰلِِح�َ بِٱ َو� ّ�ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِ�  ۡجَعلٱوَ  ٨٣ل�َّ

ةِ  ۡجَعۡلِ� ٱوَ  ٨٤�ِخرِ�نَ ٱ ِ�ٓ إِنَّهُ  ۡغِفرۡ ٱوَ  ٨٥�َّعِيمِ ٱِمن َوَرثَِة َجنَّ
َ
َ�َن ِمَن  ۥِ�

آّلِ�َ ٱ   ٨٨يَۡوَم َ� يَنَفُع َماٞل َوَ� َ�ُنونَ  ٨٧َوَ� ُ�ۡزِِ� يَۡوَم ُ�ۡبَعُثونَ  ٨٦لضَّ
َ
َ� إِ�َّ َمۡن �

َ ٱ  .]۸۹-۸۳[الشعراء:  ﴾٨٩بَِقۡلٖب َسلِي�ٖ  �َّ
ستگان و یشا ۀا و آخرت ) از زمر یمال و معرفت مرحمت فرما، و مرا (در دنکبه من  !پروردگارا        «

در  یکر و نام نیر خکمن ذ ی) برایکق در طاعت و عبادت و اعمال نیو (با توف ستگان گردان.یبا
آورند. و پدرم  یه بهشت پرنعمت را فراچنگ مکساز  یسانک ۀدار. و مرا از زمر  یندگان بر جایان آیم

ن یق در طاعت و عبادت، مورد مرحمت و مشمول مغفرت گردان، و بدیمان و توفیرا (با رهنمود به ا
حساب  یه (مردمان براک یو مرا خوار و رسوا مدار در روز    امرز. یه از گمراهان است بکله او را) یوس
)، و یماد یروین یعنی؛ه اموال، (ک یشوند. آن روز یخته میتاب و سزا و جزا، زنده و) برانگکو 

ه ک )ندک یدا می(نجات پ یسکه تنها کبل  رساند. ینم ی) سودیسک، به یانسان یروین یعنیاوالد، (
 ».   شگاه خدا آمده باشدیا) به پیفر و نفاق و رکشرک و  یماریبا دل سالم (از ب

صالح و نام نیک در  بعد از اینکه برای خود خواھان حکمت، ÷خلیلابراھیم 
 .١کندشود، برای پدر گمراھش طلب غفران و بخشش میمیان آیندگان می

بُونِ ﴿ -۷۱ ِ�َ ِمَن  ۡ�َتحۡ ٱفَ  ١١٧َرّبِ إِنَّ قَۡوِ� َكذَّ بَۡيِ� َو�َۡيَنُهۡم َ�ۡتٗحا َوَ�ِِّ� َوَمن مَّ
 .]۱۱۸-۱۱۷[الشعراء:  ﴾١١٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ

ان من و ینون) مک(ا   رفتند)!یدند (و دعوتم را نپذیپروردگارا! قوم من، مرا دروغگو نام       «
ه با من هستند کرا  یان را نابود فرما) و من و مؤمنانکافران و مشر کن (و ک ینان خودت داوریا

  . »نجه و آزارشان) نجات بدهک(از دست ش
و تمام تالش و  نماند یباق قومشت یھدا یبرا یچ راھیه ھکبعد این ÷این دعای نوح

 گردید. أبود، خواھان نابودی آنھا و نجات خود و مؤمنان از خداوندده یفایب شتوان

ا َ�ۡعَملُونَ ﴿ -۷۲ ۡهِ� ِممَّ
َ
 .]۱۶۹[الشعراء:  ﴾١٦٩َرّبِ َ�ِِّ� َوأ

شان (است) به یا یارهاکه سزاوار) ک ی(عذابروان مرا از یال و پیپروردگارا! مرا و اهل و ع        «
 .»!دور و محفوظ دار

متعال برای پدر خود در حالی دعا کرد که کافر بود و این عملکردش در نزد الله  ÷ابراھیم -١
 .۴۸و دعای شماره  ۴. نک: ممتحنه/پذیرفته نشد

                                                         



 ٣١  فصل اول: دعاهای قرآنی

 .١باشد برای رھایی خود و عیال و قوم مؤمنش از عذاب قومش می ÷این دعای لوط

 نمل ۀسور
ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ ﴿ -۷۳

َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ۡ�َمَل  لَِّ�ٓ ٱ نِۡعَمَتَك  أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخۡلِ�  تَۡرَضٮٰهُ  اَ�ٰلِحٗ 
َ
ٰلِِح�َ ٱ ِعَبادِكَ  ِ�  بِرَۡ�َتَِك  َوأ  .]۱۹[النمل:  ﴾ل�َّ

 یه به من و پدر و مادرم ارزانکباشم  یئها نعمت وسته سپاسگزاریه پکن کپروردگارا! چنان        «
(و من  یباش یه تو از آنها راضکرا انجام دهم  یکین یارهاکق عطاء فرما تا) ی، و (مرا توفیا داشته

 .»ات گردان ستهیبندگان شا ۀبدانها رستگار باشم)، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمر 
 بعد از اینکه از سخن مورچه خندید این دعا را خواند. ÷سلیمان

ۡسلَۡمُت  َ�ۡفِ�  َظلَۡمُت  إِّ�ِ  َرّبِ ﴿ -۷۴
َ
ِ  ُسلَۡيَ�ٰنَ  َمعَ  َوأ  .]۴۴[النمل:  ﴾ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

ان یم پروردگار جهانیشتن را تسلیمان خویام و با سل ردهکپروردگارا! من به خود ستم        «
 .»دارم یم

و  کردزده  شگفت وی را ÷مانیم و دستگاه سلَد این دعای بلقیس بعد از اینکه 
 یو دارائ یو توانائ یخود را در برابر فرمانروائ یو معنو یسلطنت و قدرت ماد

 أدل خود را متوّجه خالق جھان باشد که در این حال، میدیز دیناچ ÷مانیسل
 و این دعا را خواند. ردک

 قصص ۀسور
 .]۱۶[القصص:  ﴾ِ�  ۡغِفرۡ ٱَرّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ ﴿ -۷۵

 .»ردم، پس مرا ببخشکشتن ستم یمن بر خوپروردگارا!        «

ُ�وَن َظِه�ٗ ﴿  -۷۶
َ
َّ فَلَۡن أ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
 .]۱۷[القصص:  ﴾ّلِۡلُمۡجرِِم�َ  �َرّبِ بَِمآ �

اران و کبان بد ی، هرگز پشتیا ه به من عطاء فرمودهک یئها نعمت پروردگارا! به پاس       «
 .»اران نخواهم شدکبزه

بعد از کشتن مرد ِقبطی با نھایت پشیمانی بعد از اعتراف به گناھش در  ÷موسی
نماید به سبب رحم و نعمت شود و تعّھد میخواھان عفو می أبرابر درگاه خداوند

 . ۳۱۷۹، التفسیر الوسیط، ص طنطاوی -١
                                                         



 پناهگاه مومن    ٣٢

باشد پشتیبان بدکاران و ظالمان نشود و این دعا و تعّھد ھر موّحدی می أپروردگارش
 ظالمان نباشد. ۀدھند که یاری

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ ِمنَ  ِ� َ�ِّ  َرّبِ ﴿ -۷۷  .]۲۱[القصص:  ﴾ل�َّ
 .»بخش یپروردگارا! مرا از مردمان ستمگر رهائ       «

دیگر «بعد از کشتن مرد ِقبطی و فرار این دعا را خواند و این دعای وی  ÷موسی
یابیم.  بینیم. آمادگی و نگرش را میشخصّیت جوشان و خروشان را آشکارا می ۀباره نشان

با آن نشانه، مستقیم رو به خدا کردن و از او کمک طلبیدن، و چشم به حمایت و ھمراه 
رعایت او دوختن، و به پناه او در وقت ترس و خوف خزیدن، و انتظار امن و امان در پناه 

 .١»کنیم او داشتن را مشاھده می ۀاو کشیدن، و امید نجات و رستگاری از آستان

نَزۡلَت ﴿ -۷۸
َ
 .]۲۴[القصص:  ﴾فَقِ�ٞ  إَِ�َّ ِمۡن َخۡ�ٖ َرّبِ إِّ�ِ لَِمآ أ

 .»یم حواله و روانه فرمائیه براکهستم  یریازمند هر آن خیپروردگارا! من ن       «
به  یاز فرط خستگ ÷بعد از سیراب کردن گوسفندان دختران شعیب ÷موسی

 و این دعا را خواند. رفت یدرخت ۀیر سایز

 عنکبوت ۀسور
ِ� ٱَرّبِ ﴿ -۷۹  .]۳۰بوت: ک[العن ﴾لُۡمۡفِسِدينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

 .»روز گردانیشه پیپروردگارا! مرا بر قوم تباه پ       «
 باشد.در برابر قوم بدکردارش می أخداوند ۀاز آستان ÷این دعای لوط

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ -۸۰  .]۲۳لقمان: -۶۳عنکبوت: -۲[الفاتحة:  ﴾ِ�َّ
 .»خداوند را سزا استو سپاس ش یستا«

ز یان نکه مشرکحق آن اندازه روشن است در این آیات به خاطر اینکه  أخداوند
ه ک اگر از آنانکند؛ چرا که امر به سپاسگزاری می ج به پیامبرش بدان اعتراف دارند

آن بعد از  ۀلین را به وسیاز آسمان آب بارانده است و زم یسکچه  یبپرس ندکوکمش
. این شکرگزاری برای این نعمِت ؟ قطعًا خواھند گفت: خدا! مردنش زنده گردانده است

 واال و ھر نعمت دیگر بر انسان الزامی است.

 . ۴/۱۰۷۹، »فی ظالل القرآن«قطب، ترجمه  سید -١
                                                         



 ٣٣  فصل اول: دعاهای قرآنی

 اندازه ریزان خواھد شد اگر بگوید:با ایمان بی ۀباران رحمت خداوند سبحان، بر بند

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ رای او نوشته خواھد شد که با ھیچ مقیاس ای بدر قبال این گفتار، نیکی .﴾ِ�َّ
 د.شوو میزانی سنجیده نمی

 فاطر ۀسور
ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ -۸۱ ِيٓ ٱِ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا  �َّ

َ
 .]۳۴[فاطر:  ﴾َشُكورٌ  إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ  ۡ�ََزَنۖ ٱأ

 ۀگمان پروردگار ما آمرزند یما زدود. به غم و اندوه را از کرا سزا است  یسپاس خداوند       «
 .»شان) استیا یکن یارهاک(گناهان بندگان و) سپاسگزار (

کنند و این دعای بھشتیان است که از بس در لذت و شعف ھستند شکرگزاری می
سختی و ناراحتی را از  أباشدکه خداونددعایی برای ھر مؤمنی در این دنیا نیز می

 شکرگزار خالق خود باشد.سازد و باید وی دور می

 صاّفات ۀسور
ةِ ٱُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ﴿ -۸۲ ا يَِصُفونَ  ۡلعِزَّ ِ  ۡ�َۡمدُ ٱوَ  ١٨١لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَوَسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ

 .]۱۸۲-۱۸۰[الصافات:  ﴾١٨٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَرّبِ 
بافند و  یخدا به هم م ۀان دربار که (مشر ک یهائ فیو منّزه است خداوندگار تو از توص کپا        «

ه کزدان را سزا است یش، یستا  غمبران! یدرود بر پ. نند، خداوندگار عّزت و قدرتک یسر هم) م
 .»ان استیخداوندگار جهان

 ص ۀسور
َحدٖ  يَ�َبِ�  �َّ  ِ� َوَهۡب ِ� ُمۡلٗ�  ۡغفِرۡ ٱَرّبِ ﴿ -۸۳

َ
نَت  إِنََّك  َ�ۡعِدٓي�  ّمِنۢ  ِ�

َ
اُب ٱ أ  ﴾لۡوَهَّ

 .]۳۵[ص: 
ه کرا نسزد ( یسکه بعد از من ک یبه من عطاء فرما یومتکو ح یپروردگارا! مرا ببخشا        «

 .»یشگریار بخشایگمان تو بس یداشته باشد). ب ین سلطنت و عظمتیچن
 یالبدکھمچون  یو و شد یماریدچار ب بعد از اینکه ÷سلیماناین دعای 

ند و که نکیش تیخو یرویتا به اّبھت خود ننازد و به نافتاد جان بر تخت سلطنت  یب
متزلزل و چه  یمارین بیترکوچکو  ین ناخوشیمترکه عظمت و قدرت انسان با کبداند 

د، توبه و استغفار سر داد یرا د أخدا یه بالکآن گاه  ÷مانیگردد. سل یبسا نابود م



 پناهگاه مومن    ٣٤

 .بازگشتمتعال و به درگاه الله 

 غاِفر ۀسور
ءٖ ﴿ -۸۴ ْ وَ  ۡغِفرۡ فَٱ وَِعۡلٗما رَّۡ�َةٗ  َر�ََّنا َوِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن تَابُوا ْ ٱلِ�َّ َبُعوا َسبِيلََك َوقِِهۡم  �َّ

 .]۷[غافر:  ﴾ۡ�َِحيمِ ٱَعَذاَب 
ه ک یسانکز را فرا گرفته است پس در گذر از یو دانش تو همه چ یپروردگارا! مهربان        «

 .»ارند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرمیگ یش میگردند و راه تو را در پ یبرم

ِٰت َعۡدٍن ﴿ -۸۵ ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ
َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم  لَِّ� ٱَر�ََّنا َوأ

َ
وََعد�َُّهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ

نَت 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ّ�ِ ٱَوقِِهُم  ٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُذّرِ�َّ ّ�ِ ٱَوَمن تَِق  اِت�  َٔ لسَّ يَۡوَم�ِٖذ  اتِ  َٔ لسَّ

 .]۹-۸[غافر:  ﴾٩ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَوَ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ َ�َقۡد رَِ�َۡتهُ 
شان وعده یه بدکداخل گردان  یشه ماندگار بهشتیهم یها پروردگارا! آنان را به باغ         «
شان. قطعًا تو (بر هر یا ۀستیسته و فرزندان بای، همراه با پدران خوب و همسران شایا داده

. و آنان را از (عقوبت یمت هستکفلسفه و ح ی) دارایارکره و توانا و (در هر ی) چیزیچ
، واقعًا یها نگاهدار یفر بدکیرا در آن روز از هرکه  ها نگاهدار، و تو ی) بدیفر اخروکیو  یویدن

 . »است یِل به مقصود سترگیبزرگ و ن یو آن مسّلمًا رستگار یا ردهکبدو رحم 
ش یه گرداگرد آنند به سپاس و ستاکند و آنان یه بردارندگان عرش خداکآنان

و این نند ک یمؤمنان طلب آمرزش م یدارند و برامان یپروردگارشان سرگرمند و بُدو ا
 تواند برای مؤمنان دعا کند. خوانند. و ھر مسلمانی با ُاسوه از این دعاھا میدعاھا را می

ۡمرِٓي إَِ� ﴿ -۸۶
َ
فَّوُِض أ

ُ
ِۚ ٱَوأ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ِ  .]۴۴[غافر:  ﴾ۡلعَِبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب

 .»  ندیب یخداوند بندگان را م. سپارم یگذارم و م یار و بار خود را به خدا وا مکمن          «
این ندای مرد با ایمان بنی اسرائیل در برابر دعوت قومش به شرک و انباز برای 

باشد که با استقامتش بر توحید و واگذاری امور به پروردگارش خداوند و تھدید آنھا می

ُ ٱفََوقَٮُٰه ﴿فرمایند: می أنجات یافت، خداوند ْۖ وََحاَق � َٔ َسّ�ِ  �َّ ِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء اِت َما َمَكُروا
ها  را تنها نگذاشت و) او را از سوء توطئه یمؤمن ۀن بندیخداوند (چن « ]۴۵[غافر:  ﴾٤٥لَۡعَذابِ ٱ

 .»خاندان فرعون را در بر گرفت یعذاب بد یشان محفوظ و مصون داشت، ولیا یها رنگیو ن
 
 



 ٣٥  فصل اول: دعاهای قرآنی

 زخرف ۀسور
ِيٱُسۡبَ�َٰن ﴿ -۸۷ َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ ٓ إَِ�ٰ َرّ�َِنا  ١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ ��َّا

 .]۱۴-۱۳[الزخرف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 
ردن و کر فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر (رام ینها را به زیه او اکاست  یو منّزه خدائ کپا        «

 .»میگرد یپروردگارمان بازم یم و ما به سوینداشت یآنها توانائ) ینگهدار
ای این دعا در موقع سوار شدن بر مرکب یا ماشین یا ھواپیما یا کشتی یا ھر وسیله

را یاد کند و در ھرحال بازگشتش را به  ألیباشد تا انسان در این حال نعمت خدامی
 سوی وی بداند.

 دخان ۀسور
�ََّنا ﴿ -۸۸  .]۱۲[الدخان:  ﴾١٢إِنَّا ُمۡؤِمُنونَ  ۡلَعَذاَب ٱَ�نَّا  ۡ�ِشۡف ٱرَّ

 یم (و به اشتباهات خود پیا مان آوردهیپروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ا         «
 .١»م)یا برده

�ََّنا ﴿ کفار (بعد از نزول آیه) گفتند:«کند: بخاری روایت می  لَۡعَذاَب ٱَ�نَّا  ۡ�ِشۡف ٱرَّ
از روی شفقت) برای آنھا دعا کرد و خداوند عذاب را از آنھا  ج (پیامبر ﴾١٢إِنَّا ُمۡؤِمُنونَ 

برداشت ولی آنھا (به کفرشان) برگشتند و خداوند در روز بدر از آنھا انتقام گرفت. و 
 این شأن نزول این آیه گردید که:

ِ�  ۡرتَقِۡب ٱفَ ﴿
ۡ
َمآءُ ٱيَۡوَم تَأ بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  لسَّ ىٰٓ ٱ ۡ�َۡطَشةَ ٱيَۡوَم َ�ۡبِطُش ١٠مُّ إِنَّا  ۡلُكۡ�َ

 .]۱۶-۱۰[الدخان:  ﴾١٦ُمنَتقُِمونَ 

 أحقاف ۀسور
ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ ﴿ -۸۹

َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ۡ�َمَل  لَِّ�ٓ ٱ نِۡعَمَتَك  أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡصلِحۡ  تَۡرَضٮٰهُ  اَ�ٰلِحٗ 
َ
� إِّ�ِ ُ�ۡبُت إَِ�َۡك �ّ�ِ ِمَن ُذّرِ�َّ  ِ�  ِ�  َوأ  ﴾لُۡمۡسلِِم�َ ٱِ�ٓ

 .]۱۵[األحقاف: 
و پدر و مادرم  ه به منکآورم  یرا به جا یر نعمتکق عطاء فرما تا شیپروردگارا! به من توف         «

تو است، و  یخوشنود ۀیو ما یپسند یه مکرا انجام دهم  یوئیکن یارهاک، و یا داشته یارزان

 . ۴/۱۰۷۸، »فی ظالل القرآن«سید قطب، ترجمه  -١
                                                         



 پناهگاه مومن    ٣٦

نم و ک یبخش. من توبه م  ان دودمانم تداومیرا در م یوئیکفرزندانم را صالح گردان و صالح و ن
 .»زدانمیشدگان فرمان  میمسلمانان و تسل ۀگردم، و من از زمر  یتو برم یبه سو

 قمر ۀسور
ّ�ِ َمۡغلُوبٞ  ۥٓ فََدَ� َر�َّهُ ﴿ -۹۰

َ
 .]۱۰[القمر:  ﴾١٠نَتِ�ۡ فَٱ �

ست ک) پروردگارا! من ش:ردکاد خواند (و عرض یه نوح پروردگار خود را بفرکتا آنجا           «
 .»افرم کمکو  یاریام پس مرا  خورده

باشد بعد از تکذیب کردن و دیوانه خواندنش از طرف قومش می ÷این دعای نوح
است که: تو ای خدا کمک  ÷و متھم کردنش به خودخواھی است. این ندای نوح

خود را نصرت و  ۀکن. یاری بده دعوت خود را. حّق و حقیقت را مدد فرما. برنام
بس. دعوت، پیروزی عطاء کن. تو خودت کمک فرما، کار کمک و یاری کار تو است و 

 .١دعوت تو است

 حشر ۀسور  
ۡخَ�ٰنَِنا  ۡغِفرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ -۹۱ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب  َوَ� َ�َۡعۡل ِ� ُقلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ۡ�ِ

ِينَ  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]۱۰[الحشر:  ﴾رَِّحيمٌ  ُءوٞف رَ  إِنََّك  َر�ََّنا
 یا نهکیامرز. و یاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکپروردگارا! ما را و برادران ما را          «

 .»یهست یرأفت و رحمت فراوان یمده، پروردگارا! تو دارا یمان جاینسبت به مؤمنان در دلها
ایمان آورده  أبه خداوند شن و انصاریه پس از مھاجرکباشد می یسانکاین دعای 

 کنند و این فراخواِن خداوندبرای این رادمردان تاریخ بشر دعا می أو از خداوند
ھاست و احترامی واال  آل بودن آنبرای دعا کردن برای آنھا نمادی بارز از بزرگی و ایده

باشد. با وصف محرز است ھرگونه حقد و کینه می ج به این شاگردان ناب مکتب نبّوت
 باشد.می ـبه این مؤمنان راستین نمادی از نافرمانی خداوند حرمتیو بی
 
 

 .۶/۱۰۸، »فی ظالل القرآن«قطب، ترجمه  سید -١
                                                         



 ٣٧  فصل اول: دعاهای قرآنی

 ممتحنه ۀسور
�ََّنا﴿ -۹۲ َۡنا َعلَۡيَك  رَّ نَۡبَنا �َ�َۡك  تََو�َّ

َ
 .]۴[الممتحنة:  ﴾لَۡمِص�ُ ٱ �َ�َۡك  �

 ۀتو است (و هم یم، و بازگشت به سویآور یم یم، و به تو روینک یل مکپروردگارا! به تو تو          «
 .»)گردد یم یها سر به جانب تو دارد و به تو منته راه

ِينَ  َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنةٗ ﴿ -۹۳ ْ  ّلِ�َّ نَت  ۡغِفرۡ َوٱ َ�َفُروا
َ
ۖ إِنََّك أ ٓ  ۡلَعزِ�زُ ٱَ�َا َر�ََّنا

 .]۵[الممتحنة:  ﴾٥ۡ�َِكيمُ ٱ
ن، پروردگارا! ما را کم (با عذابت و تسلط آنها بر ما) افرانکپروردگارا! ما را گرفتار دست           «

 .١»یار بجائک ۀر یه تو چکامرز یب

 تحریم ۀسور
تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا وَ ﴿ -۹۴

َ
ءٖ  ۡغِفرۡ ٱَر�ََّنآ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۸م: ی[التحر ﴾قَِديرٞ  َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ
 .»یبس توانائ یزیه تو بر هر چک، چرا یامل گردان و ما را ببخشاکپروردگارا! نور ما را          «

راستشان رو  یش و سویشاپیشان، پیا مان و عمل صالحیا نوربھشتیان در حالی که 
نند، رو یب یه خاموش شدن نور منافقان را مک یوقت و ت استکبه جانب بھشت در حر

دھند. گفته شده: خداوند این دعا را سر مینند و ک یم سبحانه و تعالی به درگاه خدا
 .٢ھستند سبحانه و تعالی نور را کامل کرده ولی آنھا باز خواھان تقّرب بیشتر به خداوند

 نوح ۀسور
�ِض ٱ َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ ﴿ -۹۵

َ
إِنََّك إِن تََذۡرُهۡم يُِضلُّواْ ِعَباَدَك  ٢٦َديَّاًرا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

اٗر� ٓواْ إِ�َّ فَاِجٗر� َكفَّ  .]۲۷-۲۶[نوح:  ﴾٢٧َوَ� يَِ�ُ
شان را رها یه اگر اک. مگذار ین زنده باقیزم یافران را بر روکاز  یچ احدیپروردگارا! ه         «

ا یند و به دنیزا یافِر سرسخت نمکار و کبزهسازند، و جز فرزندان  ی، بندگانت را گمراه مینک
 .»آورند ینم

وقتی که ابالغ خود را به قومش کامل کرد و از ایمان و تسلیم شدن آنھا  ÷نوح
 ناامید گردید، این دعا را بر علیه قوم کافر و مشرکش کرد.

 .۱۰/۱۰۵از علما، التفسیر المیسر،  گروھی -١
 . ۷/۹۷، الکشاف، زمخشری -٢

                                                         



 پناهگاه مومن    ٣٨

يَّ َولَِمن َدَخَل بَۡيِ�َ ُمۡؤِمنٗ  ۡغفِرۡ ٱرَّّبِ ﴿ -۹۶ َوَ� تَزِِد  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ ۡؤِمنِ�َ َولِۡلمُ  اِ� َولَِ�ِٰ�َ
ٰلِِم�َ ٱ  .]۲۸[نوح:  ﴾٢٨إِ�َّ َ�َباَرۢ� ل�َّ

من در  ۀه مؤمنانه و باورمندانه به خانکرا  یسانک ۀپروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و هم         «
 .»فزا!یم یو نابود کافران را جز هال کامرز! و یمان را بیر مردان و زنان با ایند و سایآ یم

 إخالص ۀسور
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ -۹۷ َحدٌ  �َّ

َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢لصَّ ُكُفًوا  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 .]۴-۱[اإلخالص:  ﴾٤أ

دھا و یام ۀبرآورند یَسروِر واال کمال مطلق وخدا،  .تا استیک ۀگانیبگو: خدا،           «
ھمتا و ھمگون  یسکو  نزاده است و زاده نشده است. ھا است. یازمندین ۀنندک برطرف

 .»باشد یاو نم
توحید و یکتاپرستی اسالمی و توضیح آن است و دعا و  ۀاخالص اثبات عقید ۀسور

 باشد.ناپذیری نیز میباشد. و در عین حال دارای فضائل وصفندای یکتاپرستی می
روایت  سبخاری از عبدالرحمن بن عبداللهاین سوره با دو سوم قرآن برابر است، 

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿خواند: کند: مردی شنید کسی میمی َحدٌ  �َّ
َ
کرد. و آن را تکرار می ﴾١أ

انگار –رفت و این کار را برایش ذکر کرد  ج وقتی که به بامداد رسید به خدمت پیغمبر

ى َ�ْفىِس «فرمود:  ج ، پیغمبر-انگاشتاین مرد چنین کاری را کم و ناچیز می ِ
َّ

َواذل
ُقْرآنِ 

ْ
َْعِدُل ثُلَُث ال به خدائی سوگند که جان من در دست او است، این سوره ». «�ِيَِدهِ؛ إِ�ََّها تلَ

 ۀاین فضیلت غریب نیست؛ زیرا این یگانگی و أحدّیت عقید. ١»با دو سّوم قرآن برابر است
دین خاطر این سوره متضّمن زندگی است... ب ۀدل و درون، و تفسیر ھستی، و برنام

 ٢ترین خطوط اصلی در حقیقت سترگ اسالم است... بزرگ

ُ «فرمود:  ج کند که پیامبرروایت می سابوھریره بَِ� اْ�ُن آَدَم َولَْم يَُ�ْن  :قَاَل ا�َّ َكذَّ
 ُ
ُ

ا تَْ�ِذيبُُه إِيَّاَي َ�َقْوهل مَّ
َ
ُ َذلَِك فَأ

َ
ُ َذلَِك وََشتََمِ� َولَْم يَُ�ْن هل

َ
ِ� َولَيَْس هل

َ
 لَْن يُِعيَدِ� َكَما بََدأ

نَا 
َ
ا َوأ ً ُ َودلَ ََذ ا�َّ ُ اختَّ

ُ
ا َشتُْمُه إِيَّاَي َ�َقْوهل مَّ

َ
َّ ِمْن إِاَعَدتِِه َوأ ْهَوَن يلَعَ

َ
ِق بِأ

ْ
َل

ْ
ُل اخل وَّ

َ
َمُد لَْم أ َحُد الصَّ

َ ْ
األ

 .)۱۴۶۳) / ابوداود (ش۶۶۴۳و۵۰۱۳صحیح): بخاری (ش( -١
 .۹۹۷-۶/۹۹۲، »فی ظالل القرآن«قطب، ترجمه  سید -٢

                                                         



 ٣٩  فصل اول: دعاهای قرآنی

َحدٌ 
َ
ْ َولَْم يَُ�ْن يِل ُكْفئًا أ ودلَ

ُ
دِلْ َولَْم أ

َ
خداوند فرمود: فرزند آدم مرا تکذیب کرد در « ١»أ

حالیکه چنین حقی نداشت، به من اھانت کرد در حالیکه چنین حقی نداشت، تکذیبش بر من 
کند ھمانگونه که مرا آفریده و (این گفته) در حالیست که آن بود که گفته: ھرگز مرا زنده نمی

ما اھانتش بر من این است که: تر از زنده کردنش نیست. و ااّول آفرینشش بر من آسان
نزاده است نیاز و در اوج کمالی ھستم که ی بییکتا ۀیگانخداوند فرزند دارد. در حالیکه من 

 .٢»باشد یھمتا و ھمگون او نم یو کس و زاده نشده است.

 فلق ۀسور
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ -۹۸

َ
ِ َما َخلَقَ  ١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َ�ّ َوِمن  ٣َوِمن َ�ّ

 ِ َٰ�ٰتِ ٱَ�ّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ  .]۵-۱[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ
ده است. و از شّر یهر آنچه خداوند آفر از شّر   دم. دهیبرم به خداوندگار سپ یبگو: پناه م          «

دمند. و از شّر حسود  یها م ه در گرهک یسانکو از شّر   رسد.  یامًال فرا مکه کشب بدان گاه 
 .»   دورز  یه حسد مکبدان گاه 

 ناس ۀسور
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ -۹۹

َ
ِ  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱقُۡل أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ

ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ نَّةِٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ  .]۶-۱[الناس:﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ
) مردمان. به معبود (بر یم (واقعکو حا کبه مال   .برم به پروردگار مردمان یبگو: پناه م           «

 یها نهیه در سکاست  یگر وسوسه .رود یه واپس مک یگر از شّر وسوسه   حّق) مردمان.
 .»ها انسانها و ی) از جنّ یمردمان یها نهی(در س .پردازد یمردمان به وسوسه م

 ج این دو سوره رھنمود و رھنمونی از سوی یزدان سبحان نخست برای پیغمبرش 
و بعد از او برای ھمگی مؤمنان است. رھنمود و رھنمون به این که به کنف حمایت او، 
 و به پناھگاه او، پناه ببرند از ھر چیز خوفناکی، چه پنھان باشد و چه آشکار، و چه

ناشناخته باشد و چه شناخته، و چه کم باشد و چه زیاد و چه جزئی باشد و چه 
 .٣کّلی...

 .۸/۵۲۹کثیر، تفسیر القرآن العظیم، نک: ابن  و .)۴۹۷۵و۴۹۷۴صحیح): بخاری (ش( -١
 .۵۳۴-۸/۵۲۷مشاھده فضائل بیشتر آن نک: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  جھت -٢
 .۱۰۰۷-۶/۹۹۸، »فی ظالل القرآن«: سید قطب، ترجمه نک -٣

                                                         



 پناهگاه مومن    ٤٠

روایاِت  ۀھا روایات متعّدد وجود دارد، از جملدر فضیلت و ناب بودن این سوره
 صحیح:

َّ آيَاٌت «فرمود:  ج روایت کرده که پیغمبر سعقبه بن عامر - نِْزلَْت يلَعَ
ُ
ْو أ

َ
نِْزَل، أ

ُ
أ

ُمَعوَِّذَ�ْ�ِ لَْم يَُر 
ْ
، ال بر من آیاتی نازل گردید که مانند آنھا ھرگز دیده « ١»ِمثْلُُهنَّ َ�طُّ

 .»نیمعوذتنشده است و آنھا: 

گفتم:  »بخوان ای جابر!« »!قرأ يا جابرإ«فرمود:  ج روایت که پیغمبر ساز جابر -

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿چه چیز را بخوانم پدر و مادرم فدایت باد؟ فرمود: 
َ
 ﴾١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
قرأ بهما، ولن تقرأ إ«و من آنھا را خواندم. فرمود:  ﴾١�َّاِس ٱقُۡل أ

 .٢»ایآنھا را بخوان که ھرگز مانند آنھا را نخوانده« »بمثلهما

رفت، ھر شب وقتی به رختواب خود می ج پیغمبر«روایت کرده:  لعائشه -

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ ۀآورد، سپس دو سورھمدیگر می ھایش را کنار کف دست
َ
قُۡل أ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ و ﴾١لَۡفلَقِ ٱ
َ
ھایش فوت  خواند و به کف دسترا می ﴾١�َّاِس ٱقُۡل أ

ھایش را بر بدنش  توانست دست گاه تا آنجا که میدمید. آنکرد و میمی
بدنش را گاه قسمت پیشین مالید. نخست سر، سپس رخسار، آنکشید و می می

 .٣»دادکرد... این کار را سه بار انجام میکشید و مسح میدست می

يطاُن َجاثٌِم ىلع « فرماید: می ج روایت کرده که پیغمبر بابن عباس - الشَّ
ِب ابِن آَدَم، فإذا ذكَر اّ� 

ْ
اھریمن باالی دل « »َخنََس و�ذا َ�َفَل وَْسَوَس تعاىل قَل

-آدمیزاد به ذکر خداوند بزرگوار بپردازد واپس میآدمیزاد چمباتمه زده است. ھرگاه 
 .»پردازد رود. و ھرگاه آدمیزاد از خدا غافل گردد به وسوسه می

  .)۳۳۶۷و۲۹۰۲) / ترمذی (ش۱۹۲۷و۱۹۲۸صحیح): مسلم (ش( -١
 ).۷۹۶) / ابن حبان (ش۵۴۴۱حسن): نسایی (ش( -٢
 .)۵۰۵۸) / ابوداود (ش۵۷۴۸صحیح): بخاری (ش( -٣
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 ج أذکار و دعاهای نبوی

 
 

 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

 تسبیحات و ذکر فضیلت-۱

 ) فضیلت ذکر۱-۱(

ۡذُكرُۡ�ۡم وَ  ۡذُكُروِ�ٓ ٱفَ ﴿د: نفرمایخداوند متعال می
َ
ْ ٱأ  ﴾١٥٢ِ� َوَ� تَۡ�ُفُرونِ  ۡشُكُروا

 .]۱۵۲[البقرة: 
 .»دینکد و ناسپاسی مرا نینکاری ز نم، و از من سپاسگکاد یز شما را ید تا من نینکاد یمرا «
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ ۡذُكُروا  .]۴۱[األحزاب:  ﴾٤١َكثِٗ�� �ذِۡكرٗ  �َّ

 .»دینکاد یار یخدای را بسای مؤمنان! «
ٰكِرِ�نَ ٱوَ ﴿ َ ٱ ل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َوٱ �َكثِ�ٗ  �َّ َعدَّ  ل�َّ

َ
ُ ٱأ ۡغفَِرةٗ  �َّ ۡجًرا لَُهم مَّ

َ
 .]۳۵[األحزاب:  ﴾َعِظيٗما َوأ

ها آمرزش و پاداش بزرگی  نند، خداوند برای آنک می ادیار یه خدا را بسکمردان و زنانی «
 .»فراهم ساخته است

�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ�  ۡذُكرٱوَ ﴿ ِ  ۡلَقۡولِ ٱِمَن  ۡ�َۡهرِ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  رَّ َوَ�  �َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱب
 .]۲۰۵[األعراف:  ﴾٢٠٥ۡلَ�ٰفِلِ�َ ٱتَُ�ن ّمَِن 

اد یپروردگارت را در دل خود، با فروتنی، هراس، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان «
 .»باشغافالن م ۀن و از زمر ک

ِ «د: یفرمامی ج رسول الله
ّ

ي يَْذُكُر َر�َُّه َواذل
َّ

ـيَحِّ َمثَُل اذل
ْ
 يَْذُكُر َر�َُّه َمثَُل ال

َ
ي ال

 
ْ
اد نمی یه پروردگارش را کسی کند و ک می ادیه پروردگارش را کسی کمثال « .)١(»يِِّت مَ ـَوال

 .»ند، مانند زنده و مرده استک
 تر است وزهکیه نزد پروردگارتان پاکن اعمال با خبر نگردانم یا شما را از بھتریآ

 فرمود: ج رسول الله
نَا َمَعُه إَِذا َذَكَرِ�، فَإِْن َذَكَرِ� يِف َ�ْفِسِه «

َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َ�بِْدي يِب، َوأ

َ
: أ

َ
َ�ُقوُل اُهللا َ�َعاىل

َّ ِشرْبً  َذَكْرتُُه يِف َ�ْفيِس، َو�ِْن َذَكَرِ� يِف َمألٍ َذَكْرتُهُ  �ُْت  ايِف َمألٍ َخْ�ٍ ِمنُْهْم، َو�ِْن َ�َقرََّب إِىلَ َ�َقرَّ
ِْه ِذَرااًع 

َ
َّ ِذَرااًع إيِل ِْه بَااًع ، َو�ِْن َ�َقرََّب إيِلَ

َ
�ُْت إيِل تَيْتُُه َهْرَولَةً  َ�َقرَّ

َ
تَاِ� َ�ْميِش أ

َ
 .)٢(»، َو�ِْن أ

  .)۱۸۵۹) / مسلم (ش۶۴۰۷صحیح): بخاری (ش( -١
  .)۷۰۰۸و۶۹۸۱و۶۹۸۲) / مسلم (ش۷۴۰۵صحیح): بخاری (ش( -٢

                                                         



 ٤٣  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

اد یه او مرا کام ھستم و ھنگامی بندهد: من نزد گمان نیفرما ث قدسی) مییخداوند (در حد«
نم، و اگر مرا کاد مییمن او را در خلوت  ،ندکاد یت ود من ھمراه او ھستم، اگر مرا در خلینما

 ۀنم، و اگر به سوی من به اندازکاد مییند، من او را در مجلسی بھتر از آن کاد یدر مجلسی 
 ۀم، و اگر به اندازیجوتقّرب می »ییبازو«ذراعی  ۀد، من به سوی او به اندازیوجبی تقّرب جو

شوم. و  می یکنزد» دو بازوی انسان«باعی  ۀانداز د من به او بهیذراعی به سوی من تقّرب جو
 .»میآد، من شتابان به سوی او مییایاده به سوی من بیاگر پ

اد یامور اسالم ز ج ا رسول اللهیه مردی گفت: کت شده یروا ساز عبدالله بن ُبْسر

 يََزاُل « فرمودند: ج امبریپم. یجو که به آن تمسکد یاد دھیزی یھستند، به من چ
َ
ال

ِر اهللاِ 
ْ
 ِمْن ِذك

ً
 .)١(»لَِسانَُك َرْطبا

 .»اد خدا َتر باشدیوسته زبانت با یپ«
 ِمْن ِكتَاِب اِهللا فَلَُه بِِه َحَسنٌَة، «فرمودند:  ج پیامبر اکرمز ین و

ً
 َحْرفَا

َ
ـَحَسنَُة َمْن قََرأ

ْ
َوال

ْمثَالِ 
َ
قُوُل: ـبَِعرْشِ أ

َ
أ
َ
ٌم َحرٌْف، َوِميٌم  .]۱[البقرة:  ﴾١الٓمٓ ﴿َها، ال

َ
ِلٌف َحرٌْف، َوال

َ
َحرٌْف؛ َولَِ�ْن: أ

ی، یکشود، و ھر ن می ش نوشتهیی برایکن یکحرف از قرآن بخواند،  یکس کھر« )٢(»َحرٌْف 

 یکحرف، الم  یکه: ألف کحرف است، بل یک ﴾١الٓمٓ ﴿م: یگوشود، من نمیده برابر می
 .»حرف است یکم یحرف، و م

ه بودیگومی سبن عامره عقب  رون آمد و فرمود:یب ج ه رسول اللهکم ید: در ُصفَّ

يِتَ ِمنُْه بِنَاَ�تَْ�ِ «
ْ
 الَعِقيِْق َ�يَأ

َ
ْو إىِل

َ
 ُ�ْطَحاَن أ

َ
ْن َ�ْغُدَو لُكَّ يَْوٍم إىِل

َ
ُب أ يُُّ�ْم ُ�ِ

َ
َكْوَماَو�ِْن يِف �

 قَِطيَْعِة رَِحمٍ 
َ
ق یا عقیه ھر روز صبح، به ُبْطَحان کاز شما دوست دارد  یکدام ک« .»؟َ�ْ�ِ إِثٍْم َوال

 .»رحمی انجام داده باشد؟ ۀا قطع صلیه گناھی کن یبرود و با دو شتر بار برگردد بدون ا

 الَمْسِجِد «فرمود:  .میما دوست دار !ج ا رسول اللهیم: یگفت
َ

َحُدُ�ْم إِىل
َ
فََال َ�ْغُدو أ

َ
أ

 آيَتَْ�ِ ِمْن ِكتَاِب اِهللا 
َ
ْو َ�ْقَرأ

َ
ُ ِمْن ثََالٍث،  ألَ�يَْعلََم، أ ، َوثََالٌث َخْ�ٌ هلَ ِ�ْ

ُ ِمْن نَاَ�تَ َخْ�ٌ هلَ
ْعَداِدِهنَّ ِمَن اِإلبِِل 

َ
ْرَ�ٍع، َوِمْن أ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ْرَ�ٌع َخْ�ٌ هل

َ
ه از یمسجد برود و دو آس به کھر« .)٣(»َوأ
ه از سه شتر، و یسه آ از دو شتر بھتر است، و وا بخواند، برای ایرد یاد بگیرا  ألتاب خداوند ک

 .»ش بھتر و سودمندتر استیات از ھمان تعداد شتر، برایه از چھار شتر، و به تعداد آیچھار آ

  .)۳۳۷۵) /ترمذی (ش۱۷۶۹۸صحیح): احمد، المسند (ش( -١
 .)۲۱۶ص۱) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج۲۹۱۰صحیح): ترمذی (ش( -٢
  .)۱۴۵۸) / ابوداود (ش۱۹۰۹: مسلم (شصحیح)( -٣

                                                         



 پناهگاه مومن    ٤٤

اَهللا ِ�يِه اَكنَْت َعلَيِْه ِمَن اِهللا تَِرٌة، َمْن َ�َعَد َمْقَعداً لَْم يَْذُكِر «فرمودند:  ج رسول الله و
 لَْم يَْذُكِر اَهللا ِ�يِه،اَكنَْت َعلَيِْه ِمَن اِهللا تَِرةٌ 

ً
ی یس در جاکھر« .)١(»َوَمْن اْضَطَجَع َمْضَجَعا

س به پھلو کان وارد خواھد شد، و ھریند، از طرف خدا، بر او زکاد نیند و آنجا، خدا را یبنش
 .»دیان خواھد دین غفلت ھم از جانب خدا زیند، برای اکاد نیبخوابد و خدا را 

َ «: فرمودند ج رسول الله و  يَْذُكُروَن ا�َّ
َ

 ج َو�َُصلُّوَن ىلَعَ انلَّيِبِّ  ألَما َ�َعَد قَْوٌم َمْقَعًدا ال

ِقيَاَمِة َو�ِْن 
ْ
ًة يَْوَم ال  اَكَن َعلَيِْهْم َحرْسَ

َّ
َنََّة لِلثََّواِب إِال

ْ
ھر گروھی در مجلسی « .)٢(»َدَخلُوا اجل

داخل بھشت ھم اگرچه  امبرشان درود نفرستد،یند و بر پکر الله را نکذ ،ند و در آنیبنش
 .»شودبر آنھا حسرت وافسوس وارد میامت یروز ق شوند،

 قَاُموا َما ِمْن قَْوٍم َ�ُقوُموَن ِمْن َ�ِْلٍس « فرمودند: ج رسول الله و
َّ
يَْذُكرُوَن اَهللا ِ�يِه إِال

َ
ال

ةً ـَ�ْن ِمثِْل ِجيَْفِة مِحَاٍر َوَ�َن لَ  اد یخدا را  ،ه در آنکچ گروھی از مجلسی یھ« .)٣(»ُهْم َحرْسَ
اند، و حسرت آنھا را برخاسته االغی ۀ(نزد) الش ه ازـکنیمثل ا مگر زند،یخاند بر نمی ردهکن

 .»فراگرفته است

 ریبکو ت لید، تھلیح، تحمیتسب لتی) فض۱-۲(

ْت  َمْن قَاَل:«د: یفرما می ج رسول الله ٍة ُحطَّ ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ يِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ
َْحرِ  د، یبگو »ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ «س روزانه صد بار کھر« .)٤(»َخَطايَاُه َولَْو اَكنَْت ِمثَْل َزَ�ِد ابلْ

 .»ا باشندیف درک ۀبه اندازاگرچه  شوندمیده یگناھانش بخش
ھرکس دعای زیر را ده بار بخواند مانند کسی است که چھار تن از فرزندان «فرماید: می و

 « إسماعیل را آزاد کرده است:
ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ـَحْمُد َوُهَو ـال

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ءٍ ىلَعَ لُكِّ  به جز الله وجود ندارد، یکتاست و  »بر حّقی« ھیچ معبودی« .)٥(»»قَِديْرٌ  يَشْ
 .»شریکی ندارد، پادشاھی و ستایش از آِن او است، و او بر ھر چیز تواناست

  .)۵۴۵) / بیھقی، شعب االیمان (ش۴۸۵۸صحیح): ابوداود (ش( -١
 .)۵۹۲و۵۹۱) / ابن حبان (ش۹۹۹۶۵صحیح): احمد، المسند (ش( -٢
 سپری شود، روز قیامت موجب حسرت است. أای که در دنیا بدون ذکر و یاد خداوندھر لحظه 

  رجوع گردد.صحیح): به تحقیق قبلی ( -٣
  .)۷۰۱۸) / مسلم (ش۶۴۰۵صحیح): بخاری (ش( -٤
  .)۷۰۲۰) / مسلم (ش۶۴۰۴صحیح): بخاری (ش( -٥

                                                         



 ٤٥  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

ند و در ترازوی اعمال، یآه راحت به زبان میکلمه وجود دارد کد: دو یفرمامی و

ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن اِهللا « اند:اند، و نزد خدای رحمان محبوبنیسنگ
َعِظيْمِ 

ْ
و منّزه  کم، پاینم، خداوند عظکش مییو منّزه است، واو را ستا کالله پا« .)١(»ال

 .»است
 اُهللا، َواُهللا أ�رب« فرماید: اگر منمی و

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ـَحْمُد ِِهللا، َوال

ْ
م، یبگو »ُسبَْحاَن اِهللا، َوال

دوست  »ایدن ۀھم ؛عنیی«رده است کد بر آن طلوع یه خورشکنزد من از آنچه 
 .)٢(تر است)داشتنی

َ�ْعجِ «د: یفرماو می
َ
َف َحَسنَةٍ أ

ْ
ل
َ
ْن يَْ�ِسَب لُكَّ يَْوٍم أ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ُ َسائٌِل ِمْن  ؟ُز أ هلَ

َ
فََسأ

لََف َحَسنٍَة؟ قَاَل: :ُجلََسائِهِ 
َ
َحُدنَا أ

َ
ُف  َكيَْف يَْ�ِسُب أ

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
تَُب هل

ْ
�َُسبُِّح ِمائََة �َْسِبيَحٍة، َ�يُك

لَُف َخِطيئَةٍ 
َ
ْو ُ�َطُّ َ�نْه ُ أ

َ
ی بدست یکسی از شما نمی تواند روزانه ھزار نکا یآ« .)٣(»َحَسنٍَة أ

ی یکتواند ھزار نی از ما مییکد: چگونه یه در جلسه حضور داشت پرسکسانی کی از یکآورد؟ 
ا یشود، ی نوشته مییکش ھزار نید برایس صد بار سبحان الله بگوکبدست آورد؟ فرمود: ھر

 .»شودده مییھزار گناه از او بخش

 «فرمودند:  ج رسول الله
ْ
َك ىلَعَ َكْ�ٍ ِمْن ُكنُوِز ال

ُّ
ُدل

َ
 أ

َ
ال

َ
َجنَِّة؟ ـيَا َ�بَْد اِهللا بِْن قَيٍْس أ

ُت: بََ� يَا رَُسوَل اِهللا، قَاَل: قُْل 
ْ
 َحْوَل  :َ�ُقل

َ
 بَاهللاِ  ال

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
ا یس! آیای عبدالله بن ق« .)٤(»َوال

 « بگو: الله! فرمود: لا رسوینم؟ گفتم: بلی کی نیھای بھشت، راھنماتو را به گنجی از گنج
َ
ال

 بَاهللاِ 
َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 .»»َحْوَل َوال

ـَحْمُد «فرمودند:  ج رسول اللهنیز  و
ْ
ْرَ�ٌع: ُسبَْحاَن اِهللا، َوال

َ
 اِهللا أ

َ
الَكَِم إىِل

ْ
َحبُّ ال

َ
، ِ�َِّ أ

 اهللاُ 
َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
 يرَُضَُّك َوال

َ
يِّهنَّ ، َواُهللا أ�رب، ال

ّ
َت  بأ

ْ
ی  لمه نزد خداوند از ھمهکچھار « .)٥(»بََدأ

ـَحْمُد سُ  لمات محبوب تراند:ک
ْ
ِ بَْحاَن اِهللا، َوال َّ�ِ 

َ
 اُهللا، َواُهللا أ�رب،، َوال

َّ
َ إِال

َ
از آنھا ھریک  با إِهل

 .»الی نداردکنی اشکه شروع ک

 .)۷۰۲۱) / مسلم (ش۶۴۰۶و۷۵۶۳و۶۶۸۲صحیح): بخاری (ش( -١
  .)۳۵۹۷) / ترمذی (ش۷۰۲۲(صحیح): مسلم (ش -٢
  .)۳۴۶۳) / ترمذی (ش۷۰۲۷(صحیح): مسلم (ش -٣
  .)۷۰۴۳) / مسلم (ش۶۶۱۰و۴۲۰۲و۷۳۸۶(صحیح): بخاری (ش -٤
  .)۳۸۱۱) / ابن ماجه (ش۵۷۲۵و۵۷۲۴(صحیح): مسلم (ش -٥

                                                         



 پناهگاه مومن    ٤٦

ِورد خود آن را  اموز تایای به من بآمد و گفت: جمله ج نی نزد رسول اللهینشهیباد

ُ، اُهللا أ�رب «فرمود: بگو:  ج سازم، رسول الله
َ

�َْك هل  رَشِ
َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
َكِبْ�اً، ال

ـحَ 
ْ
َعِز�ِْز ال

ْ
 بِاِهللا ال

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
، ال َعالَِمْ�َ

ْ
ـَحْمُد ِِهللا َكِثْ�اً، ُسبَْحاَن اِهللا رَبِّ ال

ْ
 »ِكيْمِ َوال

 ج م؟ رسول اللهین جمالت از آِن پروردگار است، برای خود چه بگویآن مرد گفت: ا
 «فرمود: بگو: 

َ
، َواْرُزقِْ�ْ للَُّهمَّ اْغِفْر يِلْ أ ، َواْهِدِ�ْ بار الھا! مرا ببخش، و به من « .)١(»، َوارمَْحِْ�ْ

 .»ت فرماین، و به من روزی عناکت ین، و مرا ھداکرحم 
آموخت، سپس دستور نماز را به او می ج شد، رسول اللهھرگاه فردی مسلمان می

 ند:کن جمالت دعا یه با اکداد می

» 
َ
، واََعفِِ� َواْرُزقِْ�ْ للَُّهمَّ اْغِفْر أ ، َواْهِدِ�ْ ، َوارمَْحِْ�ْ بار الھا! مرا ببخش، و به من « .)٢(»يِلْ
 .»، و به من روزی عطا فرماعافیت بخشت ده، و ین، و مرا ھداکرحم 
اَعِء اَ « و فَْضَل ادلُّ

َ
ـَحْمُد إِنَّ أ

ْ
ِ ل  اهللاُ ِ�َّ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ِر ال

ْ
ك فَْضَل اذلِّ

َ
ن دعا یبھتر« .)٣(»، َو�ِنَّ أ

 .»ر َال ِإَلَه ِإالَّ الله استکن ذیبھتر ْلـَحْمُدلله، واَ 
ـَحْمُد  ُسبَْحاَن اِهللا،«ھای جاودانه) عبارتند از: ییکات صالحات (نیباق«

ْ
ِ َوال َّ�ِ 

َ
، َوال

 اُهللا، َواُهللا أ�رب
َّ
َ إِال

َ
 .)٤(»إِهل

ُفَقَراُء «رده است: کت یروا س رهیابوھر
ْ
 انلَّيِبِّ َجاَء ال

َ
ثُوِر ِمْن  ج إىِل ْهُل ادلُّ

َ
َ�َقالُوا َذَهَب أ

ُمِقيِم يَُصلُّوَن َكَما نَُص�ِّ َو�َُصوُموَن َكَما نَُصوُم َولَُهْم فَ 
ْ
 َوانلَِّعيِم ال

َ
ُعال

ْ
رََجاِت ال ْمَواِل بِادلَّ

َ ْ
ْضٌل األ

وَن بَِها َو�َْعتَِمُروَن َوُ�َاِهُدوَن َو�َ  ْمَواٍل َ�ُجُّ
َ
تُْم ِمْن أ

ْ
ْدَر�

َ
َخْذُ�ْم أ

َ
ثُُ�ْم إِْن أ َحدِّ

ُ
 أ

َ
ال

َ
قُوَن قَاَل أ تََصدَّ

 َمْن َعِمَل 
َّ

ْ�تُْم َ�ْ�َ َظْهَراَ�يِْه إِال
َ
َحٌد َ�ْعَدُ�ْم َوُ�نْتُْم َخْ�َ َمْن أ

َ
ُ�ْم أ

ْ
ِمثْلَُه  َمْن َسبََقُ�ْم َولَْم يُْدِر�

َف لُكِّ 
ْ
ُوَن َخل َْمُدوَن َوتَُ�ربِّ

َ
ِ��َ  �َُسبُِّحوَن َوحت

َ
ثًا َوثَال

َ
ةٍ ثَال

َ
از فقرا نزد رسول  یاعده« .)٥(»َصال

 ع بھشت وی، درجات رفیردند: ثروتمندان عالوه بر رفاه مادکآمدند و عرض  ج رسول الله
رند و یگیخوانند، روزه م یرا مانند ما نماز میجاودان آن را از آن خود ساختند. ز یھا نعمت

 .)۷۰۲۳(صحیح): مسلم (ش -١
  .)۳۸۴۵) / ابن ماجه (ش۷۰۲۶(صحیح): مسلم (ش -٢
  .)۳۸۰۰) / ابن ماجه (ش۳۳۸۳(صحیح): ترمذی (ش -٣
  .)۱۰۶۸۴(صحیح): نسایی، السنن الکبری (ش -٤
 ). ۱۳۷۶و۱۳۷۵) / مسلم (ش۶۳۲۹و۸۴۳بخاری (ش(صحیح):  -٥

                                                         



 ٤٧  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

ن یدھند. (و ا ینند و صدقه مکیگزارند و جھاد م یدر ثروت، حج و عمره م یل برتریدله ب

ه اگر آن را کاموزم یبه شما ن یا عملیآ«فرمود:  ج ست). رسول خدایارھا از ما ساخته نک
ه ک ییھا انسانن یبھتر از افت وید یاند، در خواھگرفته یشیه از شما پکرا  یسانکد، یانجام دھ

گر ید یسکدھند، ین عمل را انجام میثل شما اه مک یسانکد شد. و جز یبا شما ھستند، خواھ
سبحان «و سه بار  یه پس از ھر نماز فرض، سکن است ید؟ آن عمل، ایبه شما نخواھد رس

 .»دییبگو »الله أکبر«و سه بار  یو س »الحمدلله«و سه بار  یو س »الله

َمْسِجِد فََداَعِ� «: رده استکت یروا سیابن المعل
ْ
َص�ِّ يِف ال

ُ
ِ  ُكنُْت أ فَلَْم  ج رَُسوُل ا�َّ

 ُ لَْم َ�ُقْل ا�َّ
َ
َص�ِّ َ�َقاَل أ

ُ
ِ إِ�ِّ ُكنُْت أ ُت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ِجبُْه َ�ُقل

ُ
ْ ٱ﴿ أ ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا  ۡسَتِجيُبوا َّ�ِ

َوِر  ﴾َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�مۡ  ْ�َظُم السُّ
َ
َعلَِّمنََّك ُسوَرةً ِ�َ أ

ُ َ
ْن ُ�مَّ قَاَل يِل أل

َ
ُقْرآِن َ�بَْل أ

ْ
يِف ال

َعلَِّمنََّك ُسورَ 
ُ َ
لَْم َ�ُقْل أل

َ
ُ أ

َ
ُت هل

ْ
ْن َ�ُْرَج قُل

َ
َراَد أ

َ
ا أ َخَذ �ِيَِدي فَلَمَّ

َ
َمْسِجِد ُ�مَّ أ

ْ
ُْرَج ِمْن ال ًة ِ�َ ختَ

مَ 
ْ
بُْع ال َعالَِمَ� ِ�َ السَّ

ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
ُقْرآِن قَاَل احل

ْ
ْ�َظُم ُسوَرٍة يِف ال

َ
ِي أ

َّ
َعِظيُم اذل

ْ
ُقْرآُن ال

ْ
ثَاِ� َوال

وتِيتُهُ 
ُ
مرا صدا زد. جواب ندادم.  ج ه رسول اللهکخواندم ی، نماز میدر مسجد نبو« .)١(»أ

گفت: مگر خداوند  ج رسول خدا! من مشغول نماز خواندن بودم. آنحضرت یسپس گفتم: ا
ه شما ک ید ھنگامینکد و رسولش را اجابت یریفرمان خدا را بپذ؟ (]۲۴ :نفال[األ نفرموده است:

، یه از مسجد خارج شوکنیقبل از ا«آنگاه به من فرمود:  .)، فرا خواندیاتیح یامر یرا برا
 یسپس دستم را گرفت و ھنگام». آموزمیقرآن است، به تو م ۀن سوریه بزرگترکرا  یاسوره

ن یه بزرگترکرا  یاه سورهک ینگفترون برود، به او گفتم: مگر به من یه خواست از مسجد، بک
باشد و یه میھفت آ یه داراکحمد است  ۀآن، سور«آموزم؟ فرمود: یقرآن است، به تو م ۀسور

 .»ت شده استیه به من عناکاست  یشود وآن، ھمان قرآن بزرگیرار مکعت نماز، تکدر ھر ر

اللِّساِن، ثَِقيلَتَاِن يف الِمَ�اِن، لَكَِمتَاِن َخِفيَفتاِن ىلع « فرمودند: ج نیز رسول الله و
ِ الَعظيمِ  ِ َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن ا�َّ دو کلمه سبک بر «.)٢(»َحبيبَتَاِن إىل الرَّمْحَِن: ُسبَْحاَن ا�َّ

ِ  داشتنی در نزد رحمان ھستند و آن:و دوست» اعمال«در ترازوی زبان، سنگین  ُسبَْحاَن ا�َّ
ِ الَعظيمِ  َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحانَ   .»ا�َّ

 
 

 .)۱۴۶۰) / ابوداود (ش۵۰۰۶و۴۴۷۴و۴۷۰۳(صحیح): بخاری (ش -١
 .)۷۰۲۱ش( مسلم) / ۶۴۰۶و۷۵۶۳و۶۶۸۲ش( بخاری): (صحیح -٢

                                                         



 پناهگاه مومن    ٤٨

 ج رمکا رسول گفتن حیتسب ۀوی) ش۱-۳(
يُْت انلَّيِبَّ «: دیگومی سعبدالله بن عمرو

َ
 ج امبریپ« .)١(»َح �ِيَِميِنهِ يْ َ�ْعِقُد التَّْسبِ  ج َرأ

 .»شمردحات خود را با دست راستش مییه تسبکدم یرا د

 ج رمکأ رسول ھایی از دعاھای) نمونه۱-۴(

�ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنآ ﴿: فرموداین بوده که می ج رسول اللهاکثر دعای   َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
رسان و در  یکیا به ما نیپروردگارا! در دن  « .]۲۰۱[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ

 .٢»عطاء فرما و ما را از عذاب آتش (دوزخ محفوظ) نگاهدار یکیز به ما نیآخرت ن

ي ُهَو ِعْصَمُة أْمِري وأْصِلْح يل ُدنْياَي اليت ِ�يها َمعايِش « ِ
َّ

اللَُّهمَّ أْصِلْح يل دي� اذل
يت فيها َمعاِدي واْجَعْل احلَياَة ِز�اَدًة يِل يف لُكِّ َخْ�ٍ واْجَعِل 

َّ
الَموَْت راَحًة وأْصِلْح يل آِخَرِ� ال

م را یایمن از گناھان و مھالک است، و دن ۀنم را که نگھدارندیخداوندا! د«. ٣»يل ِمْن لُكِّ رَشَ 
مرا  یگذرد، وآخرتم را که بازگشت من به آن است، اصالح کن و زندگیمن م یکه در آن زندگ

 یاز ھر بدو نجات من  یراحت ۀلیک من گردان و مرگم را وسین یاد کردن کارھایموجب ز
 .»قرار بده

 أگفتم: پروردگارا! مرا تعلیم بده. و خداوند أفرمود: به خداوند ج پیامبر«
ْن « فرمودند: بگو:

َ
َمَساِكِ�، َوأ

ْ
ُمنَْكَراِت، وَُحبَّ ال

ْ
اِت، َوتَْرَك ال َ�َْ

ْ
لَُك فِْعَل اخل

َ
ْسأ

َ
ا�َّ إِ�ِّ أ

رَْدَت 
َ
لَُك َ�ْغِفَر يِل َوتَرمَْحَِ�، َو�َِذا أ

َ
ْسأ

َ
نَا َ�ْ�ُ َمْفتُوٍن، ا�َّ إِ�ِّ أ

َ
َْك َوأ

َ
فِتْنًَة يِف قَْوِ� َ�تََوفَِّ� إيِل

بَُّك، وَُحبًّا ُ�بَلُِّغِ� ُحبََّك   کر؛ و تریخ یارھاکپروردگارا! انجام « ٤»ُحبََّك، وَُحبَّ َمْن ُ�ِ
ه مرا مورد مغفرت و کنیان و کیبا مسا ین دوستیم، ھمچنینمایبد را از تو مسئلت م یارھاک

 یردکز از تو تقاضا دارم. پروردگارا! ھرگاه اراده ی، را نیریمرا بپذ ۀو توب یرحمت قرار بدھ
خود قبض  یش بسوی، مرا بدون امتحان و آزمایش قرار دھیبندگانت را مورد امتحان و آزما

که من را به  را یکه تو را دوست دارد و عمل یکس یتو و دوست یخداوندا! من، دوست ن.ک
 .»خواھمیمحّبت تو برساند، از تو م

  .)۳۱۴۸) / بیھقی، السنن الکبری (ش۱۵۰۴(صحیح): ابوداود (ش -١
 ).۱۵۲۱ود (ش) / ابودا۷۰۱۶) / مسلم (ش۶۳۸۹و۴۵۲۲(صحیح): بخاری (ش -٢
 ).۷۰۷۸(صحیح): مسلم (ش -٣
 .)۴۱۷۲(صحیح): بزار (ش -٤

                                                         



 ٤٩  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 أذان و إقامه أذکار -۲

 ار أذانک) أذ۲-۱(

ُ ا«  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ رَبُ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ َّ�،  ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 ،أ

 ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َالةِ ، أ ، ىَحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َالةِ،  ،أ ىَحَّ ىلَعَ الصَّ

َفَالِح 
ْ
َفَالِح  ،ىَحَّ ىلَعَ ال

ْ
رَبُ  ،ىَحَّ ىلَعَ ال

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ُ ا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 .)١(»، ال

 ) دعای اثنای أذان۲-۲(

الِة، َويَحَّ ىلَعَ «ند مگر در: کرار کد، شنونده تیگون میه مؤذّ کھرچه را  يَحَّ ىلَعَ الصَّ
 بِاهللاِ «: دیگوه در جواب میک »الَفَالِح 

َّ
َة إال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
 .)٢(»ال

نَّ �ّمداً َ�بُْدهُ «د: یز شخص گوین
َ
ُ، َوأ

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
نَا أ

َ
َوأ

ىلَ . در اذان صبح بعد از )۱۱۹۶ش( ولفظ از اوست دارمی) / ۸۶۸ش( مسلم): صحیح( -١ ىَّ عَ حَ

الَحِ  فَ مِ ، دو بار الْ نَ النَّوْ ريٌ مِ الَةُ خَ  شود.گفته می الصَّ
 . )۲۳۶ص۱ج( شیبه، المصنف ابی ابن): (صحیح 
 ھا را دارند.ترین گردنھا در قیامت طوالنیمؤذن ج فرموده پیامبرطبق  
 ).۷۲۵) / ابن ماجه (ش۸۷۹و۸۷۸(صحیح): مسلم (ش 
یکی از شرط صّحت اذان داخل شدن وقت است؛ وگرنه صحیح نیست. و اّما اینکه در زمان رسول  

ن و إعالمی بوده که در شد، اولی اذاِن صبح نبوده بلکه أذاھنگام صبح دو اذان گفته می ج الله
روایت  سمسعود  بن شد چنانکه: عبدالله ماه رمضان برای بیدار کرن مردم برای سحری گفته می

َع قَائَِمُ�ْم قال ج انلىب عن« کرده است: َذاُن بِالٍَل ِمْن ُسُحورِهِ فَإِنَُّه يُؤَذُِّن بِلَيٍْل لُِ�َجِّ
َ
َحَدُ�ْم أ

َ
 َ�ْمنََعنَّ أ

َ
: ال

فرمود: ھیچکس از شما ممانعتی برأذان بالل در موقع سحر ایجاد نکند؛ زیرا  ج پیامبر«. »َويِلُنَبَِّه نَائَِمُ�مْ 
گاه و بیدار کندگوید یا ندا در شب سر میاو أذان می . »دھد تا افراد بیدار شما را باخبر و افراد خوابیده را آ

ذََّن بَِالٌل ج اهللا رسول قال«یت نموده که: روا لی دو اذان ھم کم بوده، عائشهالبته فاصله
َ
: إَِذا أ

�ُوا َحىتَّ يُؤَذِّنَ  تُومٍ  فلَُكُوا َوارْشَ
ْ
مِّ َمك

ُ
َل َهَذا َو�َْصَعَد َهَذاقلت ،اْ�ُن أ ْن َ�ْ�ِ

َ
 أ

َّ
پیامبر «. »: َولَْم يَُ�ْن بَيْنَُهَما إِال

گوید، گفتم: بین آنھا أم مکتوم أذان میفرمود: ھرگاه بالل أذان گفت بخورید و بیاشامید تا ابن  جخدا
 .»آنقدر نیست مگر اینکه این پایین آید و این باال رود (یعنی؛ فاصله اندک است)

 .)۶۹۳ش( المفرد االدب بخاری،) / ۲۵۲۲۰ش( المسند باشد به روایت احمد،احادیث صحیح می 
 .)۵۲۷ش) / ابوداود (۸۷۶(صحیح): مسلم (ش -٢
 گردد.اخالص انجام دھد، به بھشت وارد می ھر کس این ذکر را با 

                                                         



 پناهگاه مومن    ٥٠

ُ، رَِضيُْت بِاِهللا َر�ّ 
ُ

 َورَُسْوهل
ً
 ا

ً
، َو�ِاإلِْسَالِم ِديْنا

ً
 .)١(»، َو�ِمحّمد رَُسْوال

ست و تایکوجود ندارد، » بر حّق «چ معبودی، بجز الله یه ھکدھم و من گواھی می«

امبر و یه الله، پروردگار و محّمد، پکنیاوست، من از ا ۀبنده و فرستاد ج ی ندارد، و محّمدیکشر

 .»ن من است، راضی و خشنودمیاسالم، د
 .)٢(ر، خوانده شودکن ذین را گفت، این شھادته مؤذّ کنیپس از ا

 ) دعای بعد از أذان و قبل از إقامه۲-۳(
 .)٣(درود فرستاده شود ج امبرین، بر پان اجابت مؤذّ یاز پا بعد

 « شود:) گفته ج امبریپ صلوات بر(بعد از 
َ
َالِة هَ للَُّهمَّ رَبَّ أ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ ِذ�ِهِ ادلَّ

ْي وََعْدتَهُ  ِ
َّ

 َ�ُْموْداً اذل
ً
َفِضيْلََة، َواْ�َعثُْه َمَقاما

ْ
وَِسيْلََة َوال

ْ
 )٤(الَقائَِمِة، آِت �ّمداً ال

َ
، (إِنََّك ال

 
ْ
ِْلُف ال  ج امل و نماز برپا شونده، به محّمدکن ندای یبار الھا! ای پروردگاِر ا« .)٥(»ِميَْعادَ ـختُ

ه وعده کای ستهیت بفرما، و او را به مقام شایلت عنایو فض) مقامی واال در بھشت(» لهیوس«

 .»)نیکل بگردان، (ھمانا تو ُخلف وعده نمی یای نافرموده
ن ھنگام رد یه دعا در اکچرا ؛ ندکن أذان و اقامه برای خودش دعا یشخص در ب

 .)٦(شودنمی

 ار إقامهک) أذ۲-۴( 

ُ ا«  ا�َّ
َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ رَبُ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ، ىَحَّ ىلَعَ  ،�َّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

َفَالِح 
ْ
َالِة، ىَحَّ ىلَعَ ال َالُة  ،الصَّ َالُة  ،قَْد قَاَمِت الصَّ َ  ،قَْد قَاَمِت الصَّ

َ
 إِهل

َ
، ال رَبُ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ا�َّ

 ُ  ا�َّ
َّ
  .)١( »إِال

 .)۲۱۰) / ترمذی (ش۵۲۵) / ابوداود (ش۸۷۷صحیح): مسلم (ش( -١
 شود.ھر کس این ذکر را انجام دھد، گناھانش آمرزیده می 

  .)۴۲۲صحیح): ابن خزیمه (ش( -٢
 .)۳۶۱۴) / ترمذی (ش۵۲۳) / ابوداود (ش۸۷۵صحیح): مسلم (ش( -٣
 برای وی حالل شود. ج گردد که شفاعت رسول اللهمیانجام این ذکر موجب  

  .)۵۲۹) / ابوداود (ش۶۱۴صحیح): بخاری (ش( -٤
  .)۴۹) والدعوات الکبیر (ش۲۰۰۹(صحیح): بیھقی، السنن الکبری (ش -٥
 .)۴۲۶و۴۲۷) / ابن خزیمه (ش۱۳۳۵۷(صحیح): احمد، المسند (ش -٦

                                                         



 ٥١  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

ُ ا« رَبُ ا�َّ
ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ َّ� ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ رَبُ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ  ،أ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 ،أ

 ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َالِة،  ،أ َالِة ىَحَّ ىلَعَ الصَّ ، ىَحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 
ْ
َفَالِح ىَحَّ ىلَعَ ال

ْ
َالُة  ،َفَالِح ىَحَّ ىلَعَ ال َالةُ  ،قَْد قَاَمِت الصَّ ، ،  قَْد قَاَمِت الصَّ رَبُ

ْ
�

َ
ُ أ رَبُ ا�َّ

ْ
�

َ
ُ أ ا�َّ

 ُ  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 .)٢(»ال

 أذکار طهارت-۳

 توالت به شدن داخل ھنگام ) دعای۳-۱(

  ُهمَّ إِّ� أُعوذُ للَّ ا«
ْ
 ُخبُِث وَ ـبَِك ِمَن ال

ْ
 .)٣(»ائِِث بَ خَ ـال

 .)٤(»برم می عم از زن و مرد، به تو پناهأد، یث و پلیھای خب(به نام خدا) الھی! از جن«

 توالت از شدن خارج ھنگام ) دعای۳-۲(

 .)٦(»طلبم می الھی! از تو آمرزش« .)٥(»ُ�ْفرانََك «
 
 

 ).۶۰۵(صحیح): بخاری (ش -١
 .۲۳۱، ص۱شبھه، جأبن أبی (صحیح):  -٢
  .)۸۵۸و۸۵۷) / مسلم (ش۱۴۲و۶۳۲۲(صحیح): بخاری (ش -٣
قبل از ورود به توالت خوانده شود و در صورتیکه فضای باز باشد قبل از درآوردن لباس این دعا ) ٤

را بخواند؛ زیرا ولی در صورتیکه شخص وارد دستشویی گردد و خواندنش را فراموش کند نباید آن
الم شخصی را (با وجود فرض بودنش) در ھنگام ادرار کردن ندادند پس ذکر جواب س ج پیامبر

باشد. البته اگر فقط یک پایش را داخل کرده باشد کردن ھم داخل توالت به طور أولی جایز نمی
و حدیث  ۱۷۵-۱/۱۷۴دانند. نک: مھیزع، الدعاء و أحکامه الفقھیة، فقھا خواندنش را مکروه نمی

 ).۱۶) / ابوداود (ش۸۴۹لم (شاستنادی (صحیح): مس
این دعا بعد از خارج شدن از توالت خوانده شود و اگر فضای باز باشد و یا توالت و دستشویی کنار  -٥

ھم باشند بنابر نظر جمھور فقھا بعد از اتمام و پوشیدن لباسھا در دل خوانده شود. نک: مھیزع، 
 .۱/۱۷۵الدعاء و أحکامه الفقھیة، 

 .)۳۰۰) / ابن ماجه (ش۷) / ترمذی (ش۳۰ود (ش(صحیح): ابودا -٦

                                                                                                                                          



 پناهگاه مومن    ٥٢

 أذکار وضوء-۴

 وضو از قبل رک) ذ۴-۱(

 .»به نام خدا« .)١(»� اهللاِ «

 وضو اتمام از بعد رک) ذ۴-۲(

» ُ
ُ

نَّ �ّمداً َ�بُْدُه َورَُسوهل
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، َوأ

َ
�َْك هل رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
 .)٢(»أ

ی برای او یکتاست و شریکوجود ندارد،  »بر حّقی« ه بجز الله، معبودکدھم شھادت می«

نَك اللَُّهمَّ « .»اوست ۀه محّمد، بنده و فرستادکدھم ست، و شھادت میین
َ
َوحِبَْمِدَك  ُسبَْحا

َْك 
َ

تُوُب إيِل
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
نم، و تو را کیان میی تو را بکپا ا!یخدا« .)٣(»أ

از توطلب  ست،ین» بر حّق «گر معبودی یه بجز تو، دکدھم م، و گواھی میینما ش مییستا
 .»مینما نم، و در حضورت توبه میکمغفرت می

 أذکار مسجد-۵

 مسجد به رفتن دعای )۵-۱(

» 
َ
يِبْ نُْورأ

ْ
ِمْن  يِفْ برََصِْي نُْوراً، وَ  وَ ، َوِ�ْ لَِساِ�ْ نُْوراً، َوِ�ْ َسْميِعْ نُْوراً، اً للَُّهمَّ اْجَعْل يِفْ قَل

يِْتْ نُْوراً، َوَ�ْن يَِميِْ�ْ نُْوراً َوَ�ْن ِشَمايِلْ نُْوراً، وَ  فَْوِ�ْ نُْوراً، وَ 
َ

َماِ�ْ نُْوراً، وَ  ِمْن حت
َ
ِمْن  ِمْن أ

ْم يِلْ  ْعِظْم يِلْ نُْوراً، َوَ�ظِّ
َ
يِفْ نُْوراً، َواْجَعْل يِفْ َ�ْفيِسْ نُْوراً، َوأ

ْ
اْجَعْل اْجَعْل يِل نُوراً، وَ نُْوراً، وَ َخل

 يِل نُوراً 
َ
ْعِطِ�ْ نُْوراً، َواْجَعْل يِفْ َعَصيِبْ نُْوراً، وَ ، أ

َ
يِفْ  يِفْ َدِ�ْ نُْوراً، وَ  ْحِ�ْ نُْوراً، وَ ـيِفْ لَ  للَُّهمَّ أ

الھی! در قلب، زبان، گوش و چشم من نور قرار ده، و باال، « .)٤(»يِفْ �رََشِْي نُْوراً  َشْعِرْي نُْوراً وَ 

  .)۷۸) / نسایی (ش۱۲۷۱۷(صحیح): احمد، المسند (ش -١
 .)۵۷۵-۵۷۷(صحیح): مسلم (ش -٢
ھر کس وضویش را  کامل گرفته و سپس این دعا را بخواند، ھشت درب بھشت بر وی باز شده که  

 از ھر کدام که بخواھد داخل گردد.
 .)۲۰۷۲) / حاکم، المستدرک (ش۸۱الیوم والیلة  (شصحیح): نسایی، عمل ( -٣
نویسند و مھر کرده و تا قیامت آن را باز ای میھر کس این دعا را پس از وضو بخواند، آن را درنامه 

 کنند.نمی
  .)۱۷۳۴-۱۸۳۰و۱۸۲۴) / مسلم (ش۶۳۱۶(صحیح): بخاری (ش -٤
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و پایین، راست، چپ، مقابل، پشت و درون مرا منّور گردان، و نور را برای من بیفزای، و بزرگ 
 .»گردان، و مرا نوری عطا فرما، و در عصب، گوشت، خون، مو و پوست من نوری قرار ده

 مسجد به شدن داخل ) دعای۵-۲(

ُعوُْذ بِ «
َ
يَْطاِن الرَّ أ َقِديِْم ِمَن الشَّ

ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم، وَُسل

ْ
َعِظيِْم، َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
 .)١(»ِجيْمِ اِهللا ال

به بدی شیطان رانده شده  ازو به خداوند بزرگ و روی گرامی (که الیق جاللش است) «
 .»برمزلی او پناه میأقدرت قدیم و 

 .)٢(»اهللا ىلع رسولِ  المُ السّ و� اِهللا «
 .»رسول اللهبر  ودرود وسالمبه نام الله، «

» 
َ
بَْواَب رمَْحَتَِك ـللَُّهمَّ اْ�تَْح لِ أ

َ
 .)٣(»ي أ

 .»الھی! درھای رحمت خود را بر من بگشا«

 مسجد از شدن خارج دعای )۵-۳( 

» 
َ
لَُك ِمْن فَْضِلَك أ

َ
ْسأ

َ
ْ أ  .)٤(»للَُّهمَّ إِ�ِّ

 .)٥(»نمایمرا مسألت می تالھی! از تو فضل«

 أذکار نماز-۶

 صف جماعت ۀدعای موقع تسوی )۶-۱(

َالةِ « فِّ ِمْن َ�َماِم الصَّ وا ُصُفوفَُ�ْم فَإِنَّ �َْسِو�ََة الصَّ تان را راست و یھا صف« .)١(»َسوُّ
 .»ماِل نماز استکھا ھم جزء  کردن صف د؛ چرا که کاملینکوسته یپ

 .)۶۸) / بیھقی، الدعوات  الکبیر (ش۴۶۶) (صحیح): ابوداود (ش١(
 .گوید: امروز از من ایمن شدی!ھر کس این ذکر را ھنگام دخول به مسجد بخواند، شیطان می 
  .)۳۱۴) / ترمذی (ش۷۷۱) (صحیح): ابن ماجه (ش٢(
  .)۴۶۵) / ابوداود (ش۱۶۸۵و۱۶۸۶) (صحیح): مسلم (ش٣(
  .)۴۶۵) / ابوداود (ش۱۶۸۵و۱۶۸۶صحیح): مسلم (ش) (٤(
باشند ھند که خواندن دعا در ھنگام ورود و خروج در حال راه رفتن میداحادیث نشان می ظاھر) ٥(

کراھت شدید دارد و بدعت است. نک:  پس ایستادن برای خواندن دعا به قول امام مالک
 .۱۳/۳۴۷و الذخیرة،  ۲/۴۴۷؛ المدخل، ۴۴الحوادث و البدع، ص
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  اْستَُووا«
َ

ْتَِلُفوا َوال
َ

 .٢»قُلُوُ�ُ�مْ  َ�تَْختَِلَف  خت

 استفتاح ) دعاھای۶-۲(
اند و خواندن ھر کدام که روایت شده فاتحه از و قبل مهیتحر ریبکت از بعد دعاھای

 باشد، عبارتند از:مستحب می

» 
َ
 أ

ْ
 ـللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْ�ْ َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ ال

ْ
ِق َوال  َمْغرِِب، ـَمرْشِ

َ
ِ�ْ ِمْن أ للَُّهمَّ َ�قِّ

�َِس،  �ْيَُض ِمَن ادلَّ
َ
 َخَطايَاَي َكَما ُ�نىَقَّ اثلَّوُْب األ

َ
 أ

ْ
ِج َوال

ْ
ِ�ْ ِمْن َخَطايَاَي بِاثلَّل

ْ
َماِء ـللَُّهمَّ اْغِسل

رَبَدِ 
ْ
 .)٣(»َوال

ای، ن مشرق و مغرب انداخته یه بکای ن من و خطاھای من، ھمانند فاصلهیبار الھا! ب«
شود.  می که از آلودگی پاکدی یساز، ھمانند لباس سف کم پایانداز، و مرا از خطاھایفاصله ب

 .»الھا! خطاھای مرا با برف و آب و تگرگ بشوی بار

َ َ�ْ�ُكَ «
َ

إِهل
َ
َك، َوال  َجدُّ

َ
 .)٤(»ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك، َوَ�بَاَرَك اْسُمَك، َوَ�َعاىل

وه تو کقدرت و ش ت است وکو منزھی، و حمد از آِن توست، و نامت با بر کبار الھا! پا«
 .»وجود ندارد» بر حّق «چ معبودی بجز تو یار باالست و ھیبس

» 
ْ
نَا ِمَن ال

َ
 َوَما أ

ً
رَْض َحِنيْفا

َ
َمَواِت َواأل ْي َ�َطَر السَّ ِ

َّ
ْهُت وَْجِ�َ لِ� ، إِنَّ ـوَجَّ َ�ِْ� ُمرْشِ

، َو�ُسُ  َعالَ يِكْ، وَ َصَاليِتْ
ْ
، ِِهللا رَبِّ ال نَا ِمَن ـَ�ْيَاَي، َوَمَمايِتْ

َ
ِمْرُت َوأ

ُ
ُ َو�َِذلَِك أ

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
، ال ِمْ�َ

 
ْ
. ـال  ُمْسِلِمْ�َ

َ
 أ

ْ
نَْت ال

َ
نَا َ�بُْدَك، َظلَْمُت َ�ْفيِسْ ـللَُّهمَّ أ

َ
ْ َوأ نَْت َر�ِّ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
َمِلُك ال

فُْت بَِذنيِْبْ فَ  نَْت.ـاْغِفْر لِ َواْ�رَتَ
َ
 أ

َّ
نُوَْب إِال  َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
 إِنَُّه ال

ً
يْعا   ي ُذنُْوِ�ْ مَجِ

َ
 ْحَسِن َواْهِدِ�ْ ِِأل

ْخَالقِ 
َ
  األ

َ
 َ�ْهِدْي ِِأل

َ
نَْت، ال

َ
 أ

َّ
ْ َسيِّئََها إِال  يرَْصُِف َ��ِّ

َ
ْ َسيِّئََها، ال نَْت، َوارْصِْف َ��ِّ

َ
 أ

َّ
ْحَسِنَها إِال

َّيَْك وََسْعدَ  َْت، ـْ يَْك، َوالبلَ
َ

َت َوَ�َعايل
ْ
َْك، َ�بَاَر�

َ
نَا بَِك َو�يِل

َ
َْك، أ

َ
ُّ لَيَْس إيِل ُه �ِيََديَْك، َوالرشَّ

ُّ
َخْ�ُ لُك

َْك 
َ

تُوُْب إيِل
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
 .)٥(»أ

ه کد، در حالی ین را آفریو زم ھا آسمانه کام ردهکام را به سوی ذاتی متوجه من چھره«

  .)۶۶۸) / ابوداود (ش۱۰۰۳صحیح): مسلم (ش( (١)
  .)۸۱۲و۸۰۷ش( نسایی)/۶۷۴ش( ابوداود)/۱۰۰۰۱و۱۰۰۰ش( مسلم ):) (صحیح٢(
  .)۱۳۸۲و۱۳۸۳) / مسلم (ش۷۴۴) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۲۴۲ص۳) والمعجم االوسط (ج۵۰۶) (صحیح): طبرانی، الدعاء (ش٤(
  .)۷۶۰) / ابوداود (ش۱۸۴۹و۱۸۴۸) (صحیح): مسلم (ش٥(
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نماز، عبادت،  .ستمیان نکام، و از مشرگردان شده و به سوی حق آمدهمن از باطل روی 
نم، کن یه چنکام افتهیی ندارد، دستور یکه شرکان است یزندگی و مرگم از آِن پروردگار جھان

وجود » بر حّق «باشم. پروردگارا! توئی پادشاه، بجز تو، معبودی  می و من از فرمانبرداران
ردم، و به گناھم اعتراف نمودم، کتوأم، بر خود ظلم  ۀھستی و من بندندارد. تو پروردگار من 

 آمرزد.سی گناھنم را نمیکگناھانم را ببخشای، ھمانا بجز تو  ۀھم
ه مرا کست یسی نکھا، رھنمون فرما، ھمانا بجز تو  ن اخالق و خصلتیوتریکالھی! مرا به ن

ه کست یسی نکرا بجز تو یبگردان، ز ند. الھی! خصلت ھای بد را از من دورکت یبسوی آنھا ھدا
ی یکر و نیام، ھرگونه خھا را از من دور بگرداند. من در بارگاھت حاضرم، و برای اطاعتت آمادهآن

ست. الھی! من به لطف تو موجودم، و به سوی تو یار توست، بدی را به سوی تو راھی نیدر اخت
 .»نمکت توبه میـخواھم، و در بارگاھرزش میـی، از تو آمـت و برتر ھستکار بابریام، تو بسمتوجه

ـَحْمُد ِِهللا َكِثْ�اً، َكِبْ�اً  اُهللا أ�رب«
ْ
ِصيْالً  اِهللا بُْ�َرةً  وَُسبَْحانَ  َوال

َ
 .)١(»َوأ

» 
َ
نَْت َ�يُِّم أ

َ
ـَحْمُد أ

ْ
، َولََك ال رِْض َوَمْن ِ�يِْهنَّ

َ
َمَواِت َواأل نَْت نُْوُر السَّ

َ
ـَحْمُد أ

ْ
للَُّهمَّ لََك ال

 ( رِْض َوَمْن ِ�يِْهنَّ
َ
مَواِت َواأل نَْت رَبُّ السَّ

َ
ـَحْمُد أ

ْ
، (َولََك ال رِْض َوَمْن ِ�يِْهنَّ

َ
َمَواِت َواأل السَّ
ـَحْمدُ 

ْ
ـَحْمُد  ،(َولََك ال

ْ
) (َولََك ال رِْض َوَمْن ِ�يِْهنَّ

َ
َمَواِت َواأل ُك السَّ

ْ
ُك لِ مَ اَنَت لََك ُمل

 
ْ
رِْض) (َولََك ال

َ
َمَواِت َواأل ـَحقُّ َوِلَقاؤَُك السَّ

ْ
، َوقَْولَُك ال ـَحقُّ

ْ
ـَحقُّ َووَْعُدَك ال

ْ
نَْت ال

َ
ـَحْمُد أ

 
ْ
، َوال ـَحقُّ

ْ
، َو�ّمدـال ، َوانلَِّبيُّْوَن َحقٌّ ) ( ج َجنَُّة َحقٌّ َوانلَّاُر َحقٌّ اَعُة َحقٌّ  َحقٌّ َوالسَّ

َ
للَُّهمَّ لََك أ

ُت َو�َِك آَمنُْت 
ْ ْسلَْمُت، وََعلَيَْك تََو�َّ

َ
َْك أ

َ
نَبُت  ، َو�يِل

َ
َْك َحاَكْمُت،  أ

َ
، َو�َِك َخاَصْمُت، َو�يِل

 ـفَاْغِفْر لِ 
ْ
نَْت ال

َ
ْعلَنُْت) (أ

َ
رُْت، َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت، َوَما أ نَْت ـي َما قَدَّ

َ
ُم، َوأ ُمَقدِّ

 
ْ
نَْت إِلَ ـال

َ
نَْت) (أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ُر ال  ـُمؤَخِّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 ِ�ْ ال

َ
 .)٢(»نَْت) أ

ن آنھاست، یه در ما بکن، و آنچه یبار الھا! حمد از آِن تو است، تو نور آسمان ھا و زم«
ن آنھاست. (و یه در بکنی، و آنچه یھستی. حمد از آِن تو است، تو سرپرست آسمان ھا و زم

 ن آنھاست، ھستی). (ویه در بکن و آنچه یو زم ھا آسمانحمد از آِن تو است، تو پروردگار 
ن ھستی). (و حمد از آِن توست) (تو حّقی، یحمد از آِن تو است، تو پادشاه آسمان ھا و زم

 (پروردگارا! ).امت حّق ھستندی، و روز قج امبران، محّمدیوعده، گفتار، لقاء، بھشت، آتش، پ
مان آوردم، و به سوی تو برگشتم، و بخاطر تو یل نمودم، و به تو اکم توأم، و بر تو تویمن تسل

ام و آنچه را ش از مرگ فرستادهیه پکت از آِن تو است، و گناھانی را یمکدم، و حایشمنی ورزد

  .)۳۵۹۲) / ترمذی (ش۱۳۸۶) (صحیح): مسلم (ش١(
  .)۱۸۴۴) / مسلم (ش۶۳۱۷ح): بخاری (ش) (صحی٢(
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ام، ار ساختهکه آشکام، و آنچه را ه پنھان نمودهکه بعد از مرگ، خواھند آمد، و آنچه را ک
 .)١(»وجود ندارد» بر حّق «چ معبودی بجز تو یر بدست تو است، و ھیم و تأخیتقد .ببخشای

 وعکر دعای) ۶-۳(

َعِظيْمِ «
ْ
َ ال  .)٢(»ُسبَْحاَن َر�ِّ

 .»و منّزه است کپروردگار بزرگم پا«

 .)٣(»همدِ حِبَ   وَر�ِّ  انَ بحَ سُ «
 .»پروردگارم پاک و منّزه بوده و به حمد و ستایش وی مشغولم«

 .)٤(»للَُّهمَّ اْغِفْرِ�ْ اَ  ،ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدكَ «
 .»م، الھی! مرا ببخشایینماش میـیاـو را ستـت پروردگار ما!و منّزھی،  کپروردگارا! تو پا«

» 
ْ
وٌْس، رَبُّ ال  .)٥(»ْوِح َمَالئَِ�ِة َوالرُّ ـُسبُّوٌح، قُدُّ

 .»لیو منّزه است پروردگار فرشتگان و جبرئ کار پایبس«

» 
َ
ْسلَْمُت َخَشَع لََك َسْميِعْ َو�رََصِْي، وَ للَُّهمَّ لََك َرَ�ْعُت، َو�َِك آَمنُْت، َولََك أ

َ
، ـمُ  أ ْ يخِّ

 بِِه قََدِ�ْ 
، َوَما اْستََقلَّ ، وََعَصيِبْ  .)٦(»َوَ�ْظِ�ْ

م شدم. گوش، چشم، مخ، یمان آوردم، و به تو تسلیردم، به تو اکوع کپروردگارا! برای تو ر«
 .»فروتنی نمودنداستخوان، پی و رگم و تمام اعضای بدنم برای تو خشوع و 

 -۲در غیر نماز جنازه باشد.  -۱ باشد:دعای استفتاح با وجود پنج شرط مستحب می خواندن )١(
مأموم با خواندنش قسمتی از خواندن فاتحه را از دست  -۳خواندنش باعث فوت ادای نماز نشود. 

دعای استفتاح مشغول شود بلکه باید مانند در صورتیکه مأموم به رکعت نرسد نباید به  -۴ندھد. 
در صورتیکه قبل از قرائت به جماعت برسد  -۵امام به سجده یا تشھد و... مشغول شود. 

خواندنش مستحب است و بعد از آمین گفتن خواندنش صحیح است ولی در صورتیکه امام به 
ّویت دارد. نک: مھیزع، گردد؛ زیرا خواندن فاتحه اولقرائت مشغول باشد خواندنش توصیه نمی

 .۲۰۸-۱/۲۰۵الدعاء و أحکامه الفقھیة، 
  .)۲۶۲) / ترمذی (ش۸۷۱) / ابوداود (ش۱۸۵۰صحیح): مسلم (ش) (٢(
 ).۶۰۴) / طبرانی، الدعاء (ش۳۰۹سراج، المسند (ش) (صحیح): ٣(
  .)۱۱۱۵و۱۱۱۳) / مسلم (ش۴۹۶۷و۷۹۴) (صحیح): بخاری (ش٤(
  .)۸۷۲داود (ش) / ابو۱۱۱۹) (صحیح): مسلم (ش٥(
  .)۷۶۰) / ابوداود (ش۱۸۴۹و۱۸۴۸) (صحیح): مسلم (ش٦(

                                                         



 ٥٧  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

  ُسبَْحانَ «
ْ
وِْت،ـِذْي ال   َجرَبُ

ْ
َ�اِء، َملَُكوِْت،ـَوال ِكرْبِ

ْ
َعَظَمةِ  َوال

ْ
است  کپا« .)١(»َوال

 .»ی، بزرگی و عظمت استیقدرت، فرمانروا که مالکپروردگاری 

 وعکر از برخاستن ھنگام دعای )۶-۴( 

َدهُ ـَسِمَع اُهللا لِ «  .)٢(»َمْن مَحِ
 .»ش نمودیه او را ستاکسی را کش یرد ستاکد و قبول یالله شن«

 ِ�يْهِ  َر�َّنَا وَ «
ً
 ُمبَاَر�

ً
ـَحْمُد، مَحْداً َكِثْ�اً َطيِّبا

ْ
 .)٣(»لََك ال

 .»از آِن تو است کاد، خوب و مباریش ھای زیپروردگارا! حمد و ستا«
رِْض َوَما بَيْنَُهَما، َوِمْلَء َما «

َ
َمَواِت، َوِمْلَء األ ْهَل اثلَّنَاِء ِمْلَء السَّ

َ
ٍء َ�ْعُد، أ ِشئَْت ِمْن يَشْ

 
ْ
نَا لََك َ�بٌْد ـَوال

ُّ
َعبُْد، َوُ�

ْ
َحقُّ َما قَاَل ال

َ
 َمْجِد، أ

َ
 َمانَِع لِ أ

َ
 ُمْعِطَي لِ ـللَُّهمَّ ال

َ
ْ�َطيَْت، َوال

َ
َما ـَما أ

 
ْ
 َ�نَْفُع َذا ال

َ
 ـَمنَْعَت، َوال

ْ
 .)٤(»َجدُّ ـَجدِّ ِمنَْك ال

ند، از آِن تو کتو بخواھی را پر ھرچه  ھا وان آنین و میو زم ھا آسمانه کالھی! حمدی «
ش بندگان ھستی. ھمگی یستا ۀستیتو شا !ش و عظمت ھستی. الھییاست. الھی! تو اھل ستا

آن را  چه جلویرد، و آنیگنمیآن را  س جلویکچ یچه تو بفرمائی ھم، آنیما بندگانت ھست
د. الھی! صاحب ثروت، او را ثروتش از عذاب تو نجات یعطا نماآن را  سی قدرت نداردک ،رییبگ

 .)٥(»و ثروت از آِن تو است» وهکتمامی ش«دھد و نمی

 سجده دعای )۶-۵(

ىلْعَ «
َ
َ األ  .»منّزه است پروردگار بزرگ و برتر من« .)٦(»ُسبَْحاَن َر�ِّ

  .)۲۷۵۰) / بزار (ش۱۰۴۹) / نسایی (ش۸۷۳) (صحیح): ابوداود (ش١(
  .)۲۶۲) / ترمذی (ش۸۷۱) / ابوداود (ش۱۸۵۰) (صحیح): مسلم (ش٢(
  .)۱۰۶۲) / نسایی (ش۷۷۰) / ابوداود (ش۷۹۹) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۱۰۶۸) / نسایی (ش۸۴۷) / ابوداود (ش۱۰۹۹لم (ش) (صحیح): مس٤(
عَ اهللاُ لِ « ھرگاه امام«اند: فرموده ج پیامبر) ٥( مِ هُ ـسَ ِدَ نْ محَ دُ « را گفت. بگویید: »مَ مْ بَّنَا لَكَ الْـحَ مَّ رَ که ھر کس  »اللَّهُ

. پس )۷۹۶(ش بخاری(صحیح):  .»شودیم دهیاش بخشاش با گفته مالئکه ھمراه باشد گناھان گذشتهگفته
دُ «، در نماز جماعت برای امام گفتن ج بنابر این فرموده پیامبر اکرم مْ بَّنَا لَكَ الْـحَ مَّ رَ و برای مأموم  »اللَّهُ

عَ اهللاُ لِ «گفتن  مِ هُ ـسَ ِدَ نْ محَ   کنند. مستحب نیست و این دو با ھم این ذکر را تکمیل می »مَ
  .)۲۶۲) / ترمذی (ش۸۷۱ش) / ابوداود (۱۸۵۰صحیح): مسلم (ش) (٦(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٥٨

حمد وستایش وی پروردگارم پاک ومنّزه بوده و به « .)١(»همدِ َر�ُّ وحِبَ  انَ بحَ سُ «
 .»مشغولم

 .)٢(»ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر يِلْ «
 .»نمک می م. الھی! از تو طلب مغفرتینما می شیو منّزھی و تو را ستا کبار الھا! تو پا«

» 
ْ
وٌس، رَبُّ ال ْوِح ـُسبُّْوٌح، قُدُّ  .)٣(»َمَالئَِ�ِة َوالرُّ

 .»لیو منّزه است پروردگار فرشتگان و جبرئ کپا«

» 
َ
َرُه وََشقَّ أ ْي َخلََقُه، وََصوَّ ِ

َّ
ْسلَْمُت، َسَجَد وَْجِ�ْ لِ�

َ
للَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، َو�َِك آَمنُْت، َولََك أ

 
ْ
ْحَسُن ال

َ
ُه، َ�بَارََك اُهللا أ  .)٤(»َخاِلِقْ�َ ـَسْمَعُه َو�َرَصَ

ام م شدم، چھرهیمان آوردم، و در مقابل فرمان تو تسلیبه تو اردم، و کالھی! برای تو سجده «
نائی یی و بید، و عضو شنوایبا آفرید، و آن را زیه آن را خلق نمود، و صورت بخشکبرای پروردگاری 

 .»است آفریدندگان نیه بھترکت است پروردگاری کرد. با برکدر آن قرار داد، سجده 

» 
ْ
وِْت، وَ ـُسبَْحاَن ِذْي ال  َجرَبُ

ْ
َ�اِء، لَُكوِْت،ـَ مـال ِكرْبِ

ْ
َعَظَمةِ وَ  َوال

ْ
 .)٥(»ال

 .»ی، بزرگی و عظمت استیقدرت، فرمانروا که مالکاست پروردگاری  کپا«

» 
َ
هُ أ ُ َوآِخَرُه وََعَالنِيَتَُه َورِسَّ

َ
هل وَّ

َ
ُه، ِدقَُّه وَِجلَُّه، َوأ

َّ
 .)٦(»للَُّهمَّ اْغِفْرِ�ْ َذنيِْبْ لُك

 .»ار و نھان، ببخشایکل و آخر، آشو بزرگ، اّو  کوچکگناھان مرا، اعم از  ۀبار الھا! ھم«

» 
َ
 أ

َ
ُعوُْذ بَِك ِمنَْك، ال

َ
ُعوُْذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َو�ُِمَعافَاتَِك ِمْن ُ�ُقْو�َِتَك وأ

َ
ْ أ للَُّهمَّ إِ�ِّ

ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحيِصْ َ�نَاًء َعلَيَْك أ

ُ
 .)٧(»أ

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

 .)١(»ایه خود فرمودهکد تو آنچنانی یرا بجای آورم، بدون ترد توانم آننمی

 ).۶۰۴) / طبرانی، الدعاء (ش۳۰۹سراج، المسند (ش) (صحیح): ١(
  .)۱۱۱۵و۱۱۱۳) / مسلم (ش۴۹۶۷و۴۲۹۳) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۸۷۲) / ابوداود (ش۱۱۱۹) (صحیح): مسلم (ش٣(
  .)۷۶۰) / ابوداود (ش۱۸۴۹و۱۸۴۸) (صحیح): مسلم (ش٤(
  .)۳۸۴۰بیھقی، السنن الکبری (ش) / ۸۷۳) (صحیح): ابوداود (ش٥(
  .)۸۷۸) / ابوداود (ش۱۱۱۲) (صحیح): مسلم (ش٦(
 .)۸۷۹) / ابوداود (ش۱۱۱۸) (صحیح): مسلم (ش٧(

                                                         



 ٥٩  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 سجده دو انیم در نشستن دعای )۶-۶(

 .)٢(»يـي رَبِّ اْغِفْر لِ ـرَبِّ اْغِفْر لِ «
 .»! مرا ببخش، مرا ببخشپروردگار منای «

 تالوت ۀسجد دعاھای )۶-۷(

تِهِ « ُه َوحِبَْوهِلِ َوقُوَّ ْي َخلََقُه، وََشقَّ َسْمَعُه َو�َرَصَ ِ
َّ

ُ ٱَ�َتَباَرَك ﴿ َسَجَد وَْجِ�ْ لِ� ۡحَسُن  �َّ
َ
أ

 .)٣(»﴾ۡلَ�ٰلِقِ�َ ٱ

ترین مکاِن ُقرب فقھا بنابرنصوص شرعی بر صّحِت دعا در نماز خصوصَا در سجده که نزدیکھمه  )١(
اند ولی در نوع دعاھا اختالف نظر شتهباشد، قلم صّحه گذاو خشوع در برابر خداوند متعال می

دلیلی بر تحریم دعا در ھر  شو عملکرد و استنباط صحابه ج دارند و با توجه به سّنت پیامبر
ای (دنیوی و أخروی) در نماز وجود ندارد؛ اگرچه استفاده از دعای مأثور از اولوّیت و زمینه

ز دعاھای حرام بپرھیزد و حّتی به قول وجاھت خاّص خود برخوردار است و دعا کننده نیز باید ا
امام مالک: مستحب است که مؤّدب باشد، مثًال نگوید: بارالھا! به من رزق عطا کن در حالی که 

 ثروتمند است و ھمانند صالحین و آنچه در قرآن آمده دعا نماید.
قع دلیلی صریح بر را جایز دانسته و در وادر زمینه حکم دعا به غیر عربی در نماز، جمھور فقھا آن 

حرام بودن دعا به غیر عربی مانند: فارسی، ُکردی، بلوچی، آذری، ترکمنی و... در نماز مشاھده 
شود. البته اولوّیت در شریعت آن است که به زبان عربی باشد و حّتی دعاھای مأثور از کتاب و نمی

عربی ابراز نداشته خصوصًا سّنت خوانده شود ولی شریعت ممانعتی در انجام دعا در نماز به غیر 
برای کسی که ناتون از فھم زبان عربی باشد. فقھایی ھمچون محّمد و أبویوسف از شاگردان امام 
أعظم، برخی از مالکیه و قول صحیح مذھب شافعیه و قول حنابله بر این باورند برای کسی که 

ت و موجب ابطال نماز خواھد ناتوان به زبان عربی است جایز و برای عالم و توانمند به آن نادرس
بود. ابوحنیفه، قولی از مالکیه و وجھی در نزد شافعیه بر این باورند که ھر کسی (چه عربی را 

؛ ۱/۶۹بداند و چه نداند) برایش جایز است که در نماز با غیر عربی دعا کند. نک: الفتاوی الھندیة، 
؛ التھذیب فی الفقه الشافعی، ۱/۸۹؛ قرطبی، الجامع ألحکام القرآن، ۱/۸۶فتاوی الشیخان، 

؛ فتاوی قاضیخان بھامش ۱۳؛ ابن رجب، القواعد فی الفقه، ص ۳/۲۳۹؛ نووی، المجموع، ۲/۱۲۶
(آن را از عالمه لقانی مالکی نقل  ۱/۵۶۱؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ۱/۸۶الھندیة، 

خلود مھیزع، الدعاء و  ؛۱/۱۷۷؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۳/۲۳۹کند.)؛ نووی، المجموع،  می
 .  و.... .۲۸۱تا  ۲۶۳ -۱أحکامه الفقھیة، 

 .)۸۹۷) / ابن ماجه (ش۲۳۳۷۵صحیح): احمد، المسند (ش) (٢(
  .)۷۶۰) / ابوداود (ش۱۸۴۹و۱۸۴۸) (صحیح): مسلم (ش٣(

                                                                                                                                          



 پناهگاه مومن    ٦٠

ی خود در آن یی را به قدرت و تواناینایی و بید و شنوایآفرآن را  هکام برای ذاتی چھره«
 .»نندگانیِن آفریت است بھترکار با بریرد. بسکقرار داد، سجده 

 تشّھد )۶-۸( 

يِّبَاُت، اَ اَ « لََواُت َوالطَّ َها تلَِّحيَّاُت ِِهللا، َوالصَّ ُّ�
َ
َالُم َعلَيَْك � تُُه، لسَّ

َ
انلَّيِبُّ َورمَْحَُة اِهللا َوَ�َر�

الِ اَ  َالُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد اِهللا الصَّ نَّ �ّمداً َ�بُْدهُ ـلسَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 اُهللا، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ِحْ�َ

 ُ
ُ

 .)١(»َورَُسْوهل
ات خدا بر تو باد کسالم و رحمت و بر )٢(ی مخصوص الله است،کو پادرود ، انواع تعظیم«
چ معبودی بجز الله یه ھکدھم می یبندگان صالح خدا، من گواھ ۀیلکامبر، سالم بر ما و یای پ

 .)٣(»بنده و رسول اوست ج وجود ندارد و محّمد» بر حّق «

 .)۹۲۴) / مسلم (ش۸۳۵و۱۲۰۲و۸۳۱) (صحیح): بخاری (ش١(
باشد ولی دقت شود که صلوات فرستادن در تشھد میاگرچه این روایت أصّح روایات در تشّھد اّول  

در  ج دھد که رسول اللهنشان می لباشد؛ روایت صحیِح أّم المؤمنین عائشهمستحب می اّول
باشد؛ در این حالت مستحب می ج فرستاده لذا تبعّیت از ایشانصلوات می ج رکعت اّول بر پیامبر

باشد  ای میاّول نماز، صلوات بفرست لذا این قرینه اما چون به (مسيء صالته) نگفتند که در تشھدِ 
) و ۴۸۲۲) / بیھقی، السنن الکبری (ش ۱۱۹۱که واجب نیست. نک: حدیث عائشه: ابن ماجه (ش 

 ).۹۱۲و  ۹۱۱) / مسلم (ش ۶۲۱۵و  ۶۶۶۷و  ۷۹۳و  ۷۵۷حدیث (مسيء صالته): بخاری (ش 
ِحیاتاَ  )٢( َواتیعنی؛ انواع تعظیم،  لتَّ

َ
ل یعنی؛ دعا و تمامی صلوات و درودھا (فرض و مستحب)،  الصَّ

یَبات است. نک: شرح عمدة الفقه،  أیعنی؛ ھر پاکی در اقوال و افعال و صفات از آِن خداوند الطَّ
 .۲۰۶-۳/۲۰۳؛ الشرح الممتع، ۱/۳۰۴

دور  ج خواندند و چه آنھا از ایشاننماز می ج چه آنھا در کنار ایشان شھاو صحابه ج پیامبر )٣(
هُ اَ «خواندند در تحّیاِت نماز بوده و در خانه و یا سفر نماز می كاَتُ رَ بَ َةُ اهللاِ وَ محْ رَ لَيكَ أَهيَا النَّبِی وَ الَمُ عَ  »لسَّ

لَيكَ «گفتند و البته این خطاب  می گزار نیست بلکه در جلوی نماز ج به معنای حضور پیامبر »عَ
)) مالئکه ۴۳۲۰) / احمد، المسند (ش۲۱۵ص۲عبدالرزاق، المصنف (جطبق حدیث صحیح (

بعد  شھستند. اگرچه بنابر روایت حسن برخی از صحابه ج مأمور رساندن این صلوات به پیامبر
هُ اَ «گفتند:  ج از فوت پیامبر تُ كاَ رَ بَ َةُ اهللاِ وَ محْ رَ لَی النَّبِی وَ الَمُ عَ . نک: صحیح ۱/۲۹۳شبھه، . إبن أبی»لسَّ
و  ۶۹-۲۲/۶۶؛ مجموع الفتاوی، ۱/۲۰۸؛ زادالمعاد، ۴۰۲ش ؛ صحیح مسلم،۸۳۱البخاری، ش

 .۳۰۵و  ۱/۳۰۴و عمدة الفقه،  ۳۳۵-۳۴۸

                                                         



 ٦١  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 تشّھد از بعد ج الله رسول بر درود )۶-۹(

» 
َ
للَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ �ّمد وىلََعَ آِل �ّمد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَْم وىلََع آِل إِبَْراِهيَْم، إِنََّك أ

يٌْد،  يٌْد َ�ِ  مَحِ
َ
َت ىلَعَ إِبَْراِهيَْم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَْم، أ

ْ
للَُّهمَّ بَاِرْك ىلَعَ �ّمد وىلََعَ آِل �ّمد، َكَما بَاَر�

يْدٌ  إِنََّك  يٌْد َ�ِ  .)١(»مَحِ
ل محّمد درود بفرست ھمچنان  ج بار إلھا! بر محّمد« م درود یم و آل ابراھیه بر ابراھکو آ

ت نازل فرما کفرستادی، ھمانا تو ستوده و باعظمت ھستی. بار الھا! بر محّمد و آل محّمد بر
ل ابراھیه بر ابراھکھمچنان   .»و باعظمت ھستی ردی، ھمانا تو ستودهکت نازل کم بریم و آ

» 
َ
�َِّتِه َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَْم، َوَ�اِرْك ىلَعَ  للَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ �ّمدٍ أ ْزَواِجِه َوُذرِّ

َ
وىلََعَ أ

يٌْد َ�ِ  َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَْم، إِنََّك مَحِ
ْ
�َّتِِه، َكَما بَاَر� ْزَواِجِه َوُذرِّ

َ
 .)٢(»يدٌ �ّمد وىلََعَ أ

م درود یه بر ابراھکھمسران و فرزندانش درود فرست ھمچنان  محّمد و بر بار إلھا!«
ل ابراھکت نازل گردان ھمچنان کفرستادی، و بر محّمد و ھمسران و فرزندانش بر م یه بر آ

 .»ت نازل فرمودی، ھمانا تو ستوده و باعظمت ھستیکبر

 سالم از قبل و آخر تشّھد از بعد ) دعا۶-۱۰(

» 
َ
 أ

ْ
، َوِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن فِتْنَِة ال َقرْبِ

ْ
ُعوُْذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ْ أ َمْحيَا ـللَُّهمَّ إِ�ِّ

 
ْ
 ـَوال

ْ
الِ ـَمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة ال جَّ  .)٣(»َمِسيِْح ادلَّ

 ح دّجال به تو پناهیمس ۀزندگی و مرگ، و فتن ۀپروردگارا! از عذاب قبر و عذاب دوزخ، فتن«
 .»برم می

» 
َ
 أ

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ال

َ
، َوأ َقرْبِ

ْ
ُعوُْذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ْ أ ُعوُْذ سِ ـَ مـللَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
َجاِل، َوأ يِْح ادلَّ

 
ْ
 ـبَِك ِمْن فِتْنَِة ال

ْ
 َمَماِت، ـَمْحيَا َوال

َ
ُعوُْذ بَِك ِمَن الأ

َ
ْ أ ثَمِ ـللَُّهمَّ إِ�ِّ

ْ
 .)٤(»َمْغَرمِ ـوال َمأ

برم. زندگی و مرگ به تو پناه می ۀفتن ح دّجال، ویمس ۀالھی! من از عذاب قبر، و از فتن«
 .»آورمان، به تو پناه مییبار الھا! من از گناه و ز

» 
َ
نَْت، فَاْغِفْر لِ أ

َ
 أ

َّ
نُوَْب إِال  َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
 َكِثْ�اً، َوال

ً
ما

ْ
ْ َظلَْمُت َ�ْفيِسْ ُظل ْي َمْغِفَرًة ِمْن ـللَُّهمَّ إِ�ِّ

  .)۹۳۵و۹۳۶) / مسلم (ش۶۳۵۷) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۹۳۸) / مسلم (ش۳۳۶۹و۶۳۶۰) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۹۸۵) / ابوداود (ش۱۳۵۴) (صحیح): مسلم (ش٣(
  .)۱۳۵۳(ش) / مسلم ۶۳۶۸) (صحیح): بخاری (ش٤(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٦٢

َغُفْوُر الرَِّحيْمُ 
ْ
نَْت ال

َ
 .)١(»ِعنِْدَك َوارمَْحِْ�ْ إِنََّك أ

گر گناھان مرا یسی دکر از تو یردم، ھمانا غکار ظلم یالھی! من بر نفس خود بس«
ن، ھمانا تو بخشنده کاز جانب خود مرا مورد آمرزش قرار بده، و بر من رحم  ،پس ؛بخشد نمی

 .»و مھربان ھستی

» 
َ
فُْت، َوَما ـللَُّهمَّ اْغِفْر لِ أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
رُْت، َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت، َوَما أ ْي َما قَدَّ

 
ْ
نَْت ال

َ
، أ ْ ُم بِِه ِم�ِّ

ْعلَ
َ
نَْت أ

َ
 ـأ

ْ
نَْت ال

َ
ُم َوأ نَْت ؤَ مُ ـُمَقدِّ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ُر ال  .)٢(»خِّ

امرز، و یار مرا بکببخشای. الھی! گناھان مخفی و آشالھی! گناھان قبلی و بعدی مرا «
توئی، بجز  مقّدم و مؤّخردانی ببخش، ھمانا ه تو از من بھتر میکھای مرا و آنچه را رویادهیز

 .»ستین» بر حّق «تو معبودی 

» 
َ
ِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك أ

ْ
ِرَك، وَُشك

ْ
ْ ىلَعَ ِذك ِع�ِّ

َ
توفیق بده تا تو بار الھا! به من « )٣(»للَُّهمَّ أ

 .»را یاد کنم، و سپاس گویم، و به بھترین روش، بندگی نمایم
» 

َ
 أ

ْ
ُعوُْذ بَِك ِمَن ال

َ
ُْخِل، َوأ ُعوُْذ بَِك ِمَن ابلْ

َ
ْ أ رَْذِل ـللَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
 أ

َ
رَدَّ إىِل

ُ
ْن أ

َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن أ

َ
، َوأ ُجنْبِ

ْ�يَا الُعمُ  ُعوُْذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ
َ
َقرْبِ ِر، َوأ

ْ
 .)٤(»وََعَذاِب ال

ری، سست و درمانده یه به عّلت پکنیبرم، و از ابار الھا! من از بخل و ُبْزدلی به تو پناه می«
 .»برما و عذاب قبر به تو پناه مییھای سخت دنشیبرم، و از آزماشوم، به تو پناه می

» 
َ
 أ

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ْ أ ُعوُْذ بَِك ـللَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
 .)٥(»ِمَن انلَّارِ َجنََّة َوأ

 .»از آتش به تو پناه می برم بار الھا! من از تو خواھان بھشتم، و«

» 
َ
ِمَك الَغيَْب أ

ْ
، ـْ ، َوقُْدَرتَِك ىلَعَ الللَُّهمَّ بِِعل ـَحيَاَة َخْ�اً يِلْ

ْ
ْحِيِ�ْ َما َعِلْمَت ال

َ
ِق أ

ْ
َخل

 ، َوفَاَة َخْ�اً يِلْ
ْ
 َوتََوفَِّ�ْ إَِذا َعِلْمَت ال

َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
َهاَدِة، َوأ َغيِْب َوالشَّ

ْ
لَُك َخْشيَتََك يِفْ ال

َ
ْسأ

َ
ْ أ للَُّهمَّ إِ�ِّ

 َ�نْ 
َ
 ال

ً
لَُك نَِعيْما

َ
ْسأ

َ
َفْقِر، َوأ

ْ
ِغَ� َوال

ْ
َقْصَد يِف ال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
َغَضِب، َوأ

ْ
ـَحقِّ يِف الرَِّضا َوال

ْ
َفُد، لَكَِمَة ال

 َ�نَْقِطعُ 
َ
َة َ�ْ�ٍ ال لَُك قُرَّ

َ
ْسأ

َ
 َوأ

َ
ْسأ

َ
 ، َوأ

ْ
َعيِْش َ�ْعَد ال

ْ
لَُك بَرَْد ال

َ
ْسأ

َ
َقَضاِء، َوأ

ْ
َموِْت، ـلَُك الرَِّضا َ�ْعَد ال

اَء مُ   ِلَقائَِك يِفْ َ�ْ�ِ رَضَّ
َ

ْوَق إىِل  وَْجِهَك َوالشَّ
َ

َة انلََّظِر إىِل َّ لَُك ذلَ
َ
ْسأ

َ
 فِتْنٍَة ُمِضلٍَّة، َوأ

َ
ٍة َوال رِضَّ

  .)۴۰۴۴و۴۰۴۳) / مسلم (ش۷۳۸۷و۸۳۴) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۷۶۰) / ابوداود (ش۱۸۴۹و۱۸۴۸) (صحیح): مسلم (ش٢(
  .)۲۰۲۱) / ابن حبان (ش۱۵۲۴) (صحیح): ابوداود (ش٣(
  .)۳۵۶۷) / ترمذی (ش۶۳۷۰و۶۳۷۴و۶۳۶۵) (صحیح): بخاری (ش٤(
  .)۹۱۰) / ابن ماجه (ش۷۹۲) (صحیح): ابوداود (ش٥(

                                                         



 ٦٣  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 
َ
نَا ُهَداًة ُمْهتَِدْ�نَ  ا بِِز�ْنَةِ للَُّهمَّ َز�ِّنَّ أ

ْ
 .)١(»اِإلْ�َماِن َواْجَعل

م یه زندگی براکنش، تا زمانی مرا زنده نگھدار یبت و قدرتت بر آفریبار الھا! به علم غ«
دانی. الھی! من خشوع و ترس از تو ه مردنم را به نفعم میکران زمانی یخوب باشد، و مرا بم

خواھم.  می حق را در شادی و غضب از تو ۀلمک »گفتن«طلبم. ار میکرا در نھان و آش
ه که نابود نشود، و نور چشمی را کم. نعمتی را ینماروی را در ثروت و فقر مسألت می انهیم

ات و شوق چھرهبه قطع نگردد، و رضا را بعد از قضا، و راحتی زندگی بعد از مرگ، و لّذت نگاه 
ننده کای گمراه ا فتنهیبتی سخت، یمصه گرفتار کنینم. بدون اکبه لقاءت را درخواست می

-تیدھندگان و ھدا تیھدا ۀزمردر نت بخش و ما را یمان، زیی ایبایشوم. پروردگارا! ما را با ز
 .»افتگان قرار بدهی

» 
َ
ْي لَ أ ِ

َّ
َمُد اذل َحُد الصَّ

َ
َواِحُد األ

ْ
نََّك ال

َ
لَُك يَا اُهللا بِ�

َ
ْسأ

َ
ْ أ ْ وَ ْم ـلَ  ْم يَِ�ْ وَ ـللَُّهمَّ إِ�ِّ ْم ـلَ  يُْودلَ

َغُفْوُر الرَِّحيْمُ 
ْ
نَْت ال

َ
ْن َ�ْغِفَر يِلْ ُذنُْوِ�ْ إِنََّك أ

َ
َحٌد، أ

َ
ُ ُكْفواً أ

َ
 .)٢(»يَُ�ْن هل

 ،ھستی و در اوج کمال ازینی نداری و بییکای و شرگانهیه تو کنیارالھا! من با توّسل به اب«
ه کم ینماخود نداری، از تو مسألت می یای بریچ ھمتایای و ھای و نه زاده شدهه نه زادهک

 .»ه تو آمرزگار و مھربان ھستیکامرزی، ھمانا یگناھان مرا ب

» 
َ
 أ

ْ
�َْك لََك، ال  رَشِ

َ
نَْت وَْحَدَك ال

َ
 أ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ـَحْمُد ال

ْ
نَّ لََك ال

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
ْ أ َمنَّاُن، يَا ـللَُّهمَّ إِ�ِّ

رِْض يَا 
َ
َمَواِت َواأل  بَِدْ�َع السَّ

ْ
 ـَذا ال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ْ أ َراِم، يَا يَحُّ يَا َ�يُّْوُم، إِ�ِّ

ْ
ُعوْذُ ـَجَالِل َواِإلك

َ
َجنََّة َوأ

 .)٣(»بَِك ِمَن انلَّارِ 
چ معبودی بجز تو یه حمد فقط از آِن توست، ھکچرا  ؛خواھم می پروردگارا! من فقط از تو«

ن! یو زم ھا آسمان ۀای بوجود آورندا مّنان! ینداری  یکی و شریتایکوجود ندارد، و » بر حّق «
دار! من بھشت را از تو خواھانم، و از آتش به تو پناه یپا ۀای صاحب عظمت و بزرگی! ای زند

 .»برم می

» 
َ
ْي لَمْ أ ِ

َّ
َمُد اذل َحُد الصَّ

َ
نَْت، األ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
نَْت اُهللا ال

َ
نََّك أ

َ
ْشَهُد �

َ
ْ أ ِّ�

َ
لَُك بِ�

َ
ْسأ

َ
يَِ�ْ  للَُّهمَّ إِّ�ْ أ

َحدٌ 
َ
ُ ُكْفواً أ

َ
ْ َولَْم يَُ�ْن هل

َ
 .)١(»َولَْم يُْودل

  .)۱۹۷۱) / ابن حبان (ش۱۳۰۵) (صحیح): نسایی (ش١(
 .)۹۸۷) / ابوداود (ش۱۸۹۷۴) (صحیح): احمد، المسند (ش٢(
 شود.طلب مغفرت نماید، آمرزیده می أھر کس این دعا را خوانده و از خداوند 
  .)۱۴۹۷) / ابوداود (ش۱۳۵۷۰صحیح): احمد، المسند (ش) (٣(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٦٤

ه تو الله کدھم ه شھادت میکخواھم، چرا می »اجاتم رایاحت«پروردگارا! من تنھا از تو «
 و در اوج کمالی ازیین بی تا ویکوجود ندارد، تو آن » بر حّق «چ معبودی بجز تو یھستی، و ھ

 .»ی نداردیده شده است، و ھمتایزائه نه زاده است، و نه کھستی 

 دادن نماز ذکر سالم )۶-۱۱(

ُم َعلَيُْ�ْم «فرمودند: بعد از اتمام نماز رو به راست کرده و می ج پیامبر أکرم
َ

ال السَّ
 ِ ِ « :فرمودندو سپس رو به چپ کرده و می »َورمَْحَُة ا�َّ ُم َعلَيُْ�ْم َورمَْحَُة ا�َّ

َ
ال  .)٢(»السَّ

 نماز سالم از بعد ارکأذ )۶-۱۲(

ْستَْغِفُر اَهللا «
َ
ْستَْغِفُر اَهللا أ

َ
ْستَْغِفُر اَهللا أ

َ
 أ

َ
َت يَا َذا أ

ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم َوِمنَْك السَّ نَْت السَّ

َ
للَُّهمَّ أ

 
ْ
َرامِ ـال

ْ
ك ِ

ْ
 .)٣(»َجَالِل َواإل

تو سالمی، و سالمتی از جانب تو است، تو  !نم (سه مرتبه) الھیک می از الله طلب آمرزش«
 .»تی، ای صاحب عظمت و بزرگیکار بابریبس

» 
ْ
ُ ال ُ، هلَ

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
ٍء قَِديٌْر، ـال ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال ُك َوهلَ

ْ
ُمل

 
َ
 َمانَِع لِ أ

َ
 ـللَُّهمَّ ال

َ
ْ�َطيَْت، َوال

َ
 ـُمْعِطَي لِ َما أ

ْ
 َ�نَْفُع َذا ال

َ
 ـَما َمنَْعَت، َوال

ْ
 .)٤(»َجدُّ ـَجدِّ ِمنَْك ال

ِرَك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك «
ْ
ِرَك وَُشك

ْ
ِع�ِّ ىلَعَ ِذك

َ
 .)٥(»اللَُّهمَّ أ

ش یی ندارد، پادشاھی از آِن اوست، ستایکبجز الله، وجود ندارد. شر» بر حّق «معبودی «
س مانع آن کچ یالھی! آنچه تو بدھی، ھ .زی توانا استیاوست، و او بر ھر چ ۀستیشا

 .)۱۴۹۵) / ابوداود (ش۲۲۹۵۲(شصحیح): احمد، المسند ) (١(
طلب نماید، به وی  أاین دعا، اسم أعظم خداوند بوده که اگر کسی چیزی را با آن از خداوند 

 گردد.عطا می
 .)۹۹۸) / ابوداود (ش۲۹۵(ش ترمذیصحیح): ) (٢(
چرخاندند که ای گردنشان را برای سالم دادِن نماز به راست و چپ میگونهبه ج پیغمبر اکرم 

 شد.اش از پشِت وی مشخص مییدی گونهسف
َةُ اهللاَِّ«  محْ رَ مْ وَ لَيكُ مُ عَ الَ یعنی؛ سالم و رحمت خدا بر مالئکه و مسلمانان و مؤمنان باد. نک:  »السَّ

 .)۴۲۹(صحیح): ترمذی (ش
  .)۱۳۳۷) / نسایی (ش۳۰۰) / ترمذی (ش۱۳۶۲) (صحیح): مسلم (ش٣(
  .)۱۳۷۰و۱۳۶۶(ش) / مسلم ۶۳۳۰و۸۴۴) (صحیح): بخاری (ش٤(
 .)۱۵۲۴) / ابوداود (ش۶۹۰) (صحیح): بخاری، االدب المفرد (ش٥(

                                                                                                                                          



 ٦٥  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

ثروتش از عذاب تو  ،را بدھد. توانگر را تواند آنس نمیکچ ینی، ھکگردد، و آنچه تو منع  نمی
 .»ثروت از آِن تو است »وه وکتمامی ش«دھد، و نجات نمی

روش، بندگی  نیم، و به بھترینم، و سپاس گوکاد یق بده تا تو را یبار الھا! به من توف«
 .»مینما

» 
ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
 ـال

َ
ٍء قَِديٌْر. ال ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك، َوهل

ْ
ُمل

ُ انلِّْعمَ 
َ

 إِيَّاُه، هل
َّ
 َ�ْعبُُد ِإال

َ
 اُهللا، َوال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 بِاِهللا، ال

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
ُ اثلَّنَاُء َحْوَل َوال

َ
َفْضُل َوهل

ْ
ُ ال

َ
ُة َوهل

اَكفُِرْونَ 
ْ
ْ�َن َولَْو َكِرَه ال ُ ادلِّ

َ
 اُهللا ُ�ِْلِصْ�َ هل

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ـَحَسُن، ال

ْ
 .)١(»ال

ی ندارد، پادشاھی از آِن یکگانه اوست و شریوجود ندارد، » بر حّق «معبودی بجز الله «
روی بازدارنده از گناھان یچ نیتوانا است. ھز یش مخصوص اوست، و او بر ھر چیاوست، و ستا

ست. جز او یـن» بر حّق «چ معبودی جز او یی، به جز الله وجود ندارد. ھیکق دھنده به نیو توف
و مخصوص اوست، یکش نیم، نعمت و فضل از آِن اوست، ستاینکگر را عبادت نمییی دـسک

افران دوست کھرچند  ،مینکمیما با اخالص او را بندگی  ۀمعبودی بجز او وجود ندارد، ھم
 .»نداشته باشند

 �سم اهللا الرمحن الرحيم
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ

َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢لصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 .]۴-۱[اإلخالص: 
 یَسروِر واال کمال مطلق و گانه است، خدا، یخدا  :بگو .مهربان ۀبه نام خداوند بخشند«

ی یها است، نه زاده، و نه زاده شده است، و نه همتا یازمندین ۀنندک دها و برطرفیام ۀبرآورند
 .»دارد

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ َما َخلَقَ  ١َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

َٰ�ٰتِ ٱ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ  .]۵-۱[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

برم به خداوند سپیده دم. از شّر آنچه آفریده مهربان (بگو پناه می ۀبه نام خداوند بخشند«
دمند، و از  ها میرسد، و از شّر کسانی که در گرهمی است، و از شّر شب بدانگاه که کامًال فرا

 .»ورزدحسود بدانگاه که حسد میشّر 
 

 .)۱۳۴۰) / نسایی (ش۱۳۷۲و۱۳۷۱) (صحیح): مسلم (ش١(
                                                         



 پناهگاه مومن    ٦٦

 �سم اهللا الرمحن الرحيم
ُعوذُ  قُۡل ﴿

َ
ِ  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ  ٤ۡ�َنَّاِس ٱ لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ

ِيٱ نَّةِٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ ]۶-۱[الناس:  ﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ
)١(. 

م کو حا کبرم به پروردگار مردمان، به مالِ  می بگو پناه«مهربان،  ۀخداوند بخشندبه نام 
گری ه سرود، از وسوه واپس میکگری ردم، از شّر وسوسهـم» بر حّق «مردم، به معبوِد  »واقعِی «

ها و از جن »های مردمانینهیدر س«پردازد، های مردم به وسوسه مینهیه در سکاست 
 .)از ھر نماز خوانده شوند(بعد  .»ها انسان

ُ ٱ﴿ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ   َقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

 ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  �ِض� ۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  �َّ يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  نِهِۦۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدهُ

َ
 َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  َوَما �

ٓ  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ إِ�َّ بَِما َشا َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُكۡرِسيُّهُ  َوِسعَ  َء  ٱوَ  لسَّ
َ
 وُدهُۥ ُٔ َوَ� َ�  �َضۖ ۡ�

ۚ ِحفۡ   . بعد از ھر نماز خوانده شود.)٢(]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ َوُهوَ  ُظُهَما
ش یه زنده و قائم به ذات خوکخداوندی  ست،یاو نجز » بر حّق «چ معبودی یوند، هخدا«

و  ها آسمانرد، برای اوست آنچه در یگن او را فرا نمییو سنگ کچ گاه خواب سبیاست، ه
ش روی آنه داند، و از یند، آنچه را پکه نزد او جز به فرمانش شفاعت کست کین است، یزم

گاه است، آنه ۀندیگذشته و آ ه او بخواهد احاطه به علم او ندارند، کا جز به مقداری آنان آ
ن برای او گران ین را دربرگرفته و حفظ و نگهداری آسمان و زمیو زم ها آسمانرسی او ک
 .»بلند مرتبه و باعظمت استو او ست، ین

ـَحْمُد «
ْ
ِ ُسبَْحاَن اِهللا، َوال َ  سپس)بار  ۳۳ھرکدام ( ، َواُهللا أ�ربِ�َّ

َ
 إِهل

َ
 ال

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
إِال

 
ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل ٍء قَِديْرٌ ـرَشِ ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
 .)٣(»ُمل

  .)۱۷۷۹۲) / احمد (ش۲۹۰۳) (صحیح): ترمذی (ش١(
 .)۹۹۲۸صحیح): نسایی، السنن الکبری (ش( )٢(
 مانع ورود وی به بھشت شده است. ھر کس آیة الکرسی را بعد از ھر نماز بخواند، فقط مرگ 
یة آدر خور توجه است حدیث، ھیچ بیانی از دمیدن در دست و مالیدن آن به بدن بعد از قرائت  

 باشد.باشد فقط خواندن آیة الکرسی میمی ج الکرسی ندارد، و آنچه مشروع و سّنت پیامبر
 .)۱۵۰۶) / ابوداود (ش۱۳۸۱و۱۳۸۰صحیح): مسلم (ش) (٣(
بخشد اگر چه مانند تمامی گناھانش را می أاین أذکار را بعد از ھر نماز بخواند، خداوندھر کس  

 کف دریاھا زیاد باشد.

                                                         



 ٦٧  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

ش یی ندارد، پادشاھی از آِن اوست، ستایک، شروجود ندارد »برحق«معبود  بجز اللهِ «
 .»ز تواناستیاوست، و او بر ھر چ ۀستیشا

 اُهللا «
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 ال

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
ـَحْمُد ُ�ِْيْ وَ ـوَْحَدُه ال

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ِميُْت َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يُ  ُمل

ٍء قَِديْرٌ   .)١(»يَشْ
ش مر یی ندارد، پادشاھی از آِن اوست و ستایک، شروجود ندارد »برحق«معبود  بجز اللهِ «

 .»تواناستز یراند، و او بر ھر چیمند و میکاو راست، زنده می

 دادن نماز ) دعاکردن انفرادی بعد از سالم۶-۱۳(
ش این دعا را یردن نمازھاک بعد از تمام ج ه رسول اللهکرده کت یروا سبیصھ

ىِت «خوانده است: می
َّ
ْصِلْح ىِل ُدْ�يَاَى ال

َ
تَُه ىِل ِعْصَمًة َوأ

ْ
ى َجَعل ِ

َّ
ْصِلْح ىِل ِديِ� اذل

َ
اللَُّهمَّ أ

َت ِ�يَها 
ْ
ُعوذُ َجَعل

َ
ُعوُذ بَِعْفِوَك ِمْن نِْقَمِتَك َوأ

َ
ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأ

َ
 أ

ِّ
َمَعاىِش اللَُّهمَّ إِ�

َدُّ  .بَِك ِمنَْك 
ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
 َ�نَْفُع َذا اجل

َ
 ُمْعِطَى لَِما َمنَْعَت َوال

َ
ْ�َطيَْت َوال

َ
 َمانَِع لَِما أ

َ
 .)٢(»ال

ه معاشم کای، برایم کامل نما. و دنیایم را حافظم قرار دادهخداوندا! این دینی که آن را م«
ای اصالح کن. پروردگارا! من از خشمت به رضایتت، واز قھرت به بخششت، را در آن قرار داده

ای و یا مانع تواند مانع چیزی شود که بخشیدهبرم. وکسی نمیواز خودت به خودت پناه می
 .»ندارد یت تو، سودیو تالش فرد، در برابر مش یسعخواھی. و چیزی شود که آن را نمی

به وی وصّیت نمود که بعد از  ج که پیامبررده کت یھم روا سبن جبل معاذ و

ِع�ِّ «: اتمام نمازھا این دعا را بخواند
َ
ِرَك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك  اللَُّهمَّ أ

ْ
ِرَك وَُشك

ْ
 .)٣(»ىلَعَ ِذك

و عبادت یاری کن که آنھا را به نیکویی انجام رنمودن کپروردگارا! مرا در ذکرکردن و ش«
 .»دھم

  .)۴۰۵۰) / بزار (ش۳۴۷۴) / ترمذی (ش۲۶۵۵۱صحیح): احمد (ش) (١(
ھر کس این أذکار را ده بار بعد از نماز صبح و ده بار بعد از نماز مغرب بخواند، به جای ھر مرتبه،  

گردد. و ھمچنین به ازای ھر مرتبه، ده حسنه به وی داده شده و ده گناه ھم از وی پاک می
را آزاد کرده باشد، و ھیچ گناھی ھم آن روز به وی  ÷گویی که یک برده از نوادگان اسماعیل

رساند مگر اینکه شرک ورزیده باشد. و ھمچنین از صبح تا شب، از شیطان و ھر ضرری ضرر نمی
 گردد.محفوظ می

  .)۷۴۵) / ابن خزیمه (ش۱۳۴۶صحیح): نسایی (ش( -٢
 .)۱۵۲۴) / ابوداود (ش۶۹۰(صحیح): بخاری، االدب المفرد (ش -٣

                                                         



 پناهگاه مومن    ٦٨

ن دعا را یان ھر نماز ایدر پا ج ت شده که پیامبریروا سریاز عبدالله بن زب

ٍء قَِديٌر، «خواند:  یم َْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ ىَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك، َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

َ
ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ال

 
َ
َ ال

ْ
ُ اثلَّنَاُء احل

َ
َفْضُل، َوهل

ْ
ُ ال

َ
ُ انلِّْعَمُة َوهل

َ
 إِيَّاُه، هل

َّ
 َ�ْعبُُد إِال

َ
، ال ِ  بِا�َّ

َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
َ َحْوَل َوال

َ
 إهِل

َ
َسُن، ال

اَكفُِرونَ 
ْ
يَن َولَْو َكِرَه ال ُ ادلِّ

َ
، ُ�ِْلِصَ� هل ُ  ا�َّ

َّ
ست که تنھا ین» بر حق«جز الله  ییچ خدایھ« »إِال

 یش سزاوار او و از آِن اوست و او بر ھر کاریو سپاس و ستا یک است و پادشاھیشریب و
ست جز به اراده و امر خدا؛ جز ین یچ عملیانجام ھ یبرا ییرویچ نیچکس را ھیتواناست و ھ

ھا از  ھا و لطف و بخشش ھا نعمت م،یکنیست و جز او را پرستش نمین» برحق« ییالله خدا
ست و ین» برحق«جز الله  یچ معبودیکو از آِن اوست، ھیش نیستاجانب او و سپاس و 

د: یگویر میابن زب .»دیایم، اگرچه کافران بدشان بیکنیم ینداریاو عبادت و د یخالصانه برا
 .)١(فرمودیل میحات ذکر و تھلین تسبیبعد از ھر نماز، با ا ج امبریپ

نگونه یحش ایکتاب صحش را در یھا از باب یکیاسم / ین امام بخاریھمچن

ةِ «کرده:  ینامگذار الَ دَ الصَّ عْ اءِ بَ عَ  .)٢(»بَاب الدُّ

 دست بلند کردن ھنگام دعا )۶-۱۴(

» ِ ِ  ج رَُسوُل ا�َّ ِ َهلََكْت  ج قَائٌِم َ�ُْطُب فَاْستَْقبََل رَُسوَل ا�َّ قَائًِما َ�َقاَل يَا رَُسوَل ا�َّ
 ِ َ يُِغيثُنَا قَاَل فََرَ�َع رَُسوُل ا�َّ بُُل فَاْدُع ا�َّ َمَوايِش َواْ�َقَطَعْت السُّ

ْ
يََديِْه َ�َقاَل اللَُّهمَّ اْسِقنَا  ج ال

 .)٣(»اللَُّهمَّ اْسِقنَا اللَُّهمَّ اْسِقنَا
که مشغول خطبه بود،  ج از ھمان دروازه، وارد مسجد شد و مقابل آنحضرت یمرد«

. بر ما بباراندھا از بین رفتند. از خدا بخواه که باران را شدند و راه کھا ھال ایستاد و گفت: دام

بر ما خدایا! باران را  بر ما بباران.فرمود: خدایا! باران را  دست به دعا برداشت و ج رسول خدا
 .»بر ما ببارانخدایا! باران را . بباران
 

 

 ).۱۳۴۰) / نسایی (ش۱۳۷۲و۱۳۷۱(صحیح): مسلم (ش )(١
 .)۶۳۲۹ش۷۸ص۱۶(صحیح):  بخاری (ج )(٢

  .)۲۱۱۹-۲۱۱۵) / مسلم (ش۱۰۲۱و۱۰۱۳) (صحیح): بخاری (ش٣(

                                                         



 ٦٩  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 )١(استخاره نماز دعای )۶-۱۵( 
ای اری ھمانند سورهکاستخاره را در ھر ج د: رسول اللهیگومی سجابر بن عبدالله

ر یاری انجام دھد، غکی از شما خواست یکفرمود: ھرگاه یآموخت و م از قرآن به ما می

 «د: یبگوعت نماز بخواند، سپس کاز نماز فرض، دو ر
َ
ِمَك، أ

ْ
ْستَِخْ�َُك بِِعل

َ
ْ أ للَُّهمَّ إِ�ِّ

 
َ
 أ

َ
قِْدُر، َوَ�ْعلَُم َوال

َ
 أ

َ
َعِظيِْم، فَإِنََّك َ�ْقِدُر َوال

ْ
لَُك ِمْن فَْضِلَك ال

َ
ْسأ

َ
ْستَْقِدُرَك بُِقْدَرتَِك، َوأ

َ
ْعلَُم، َوأ

ُغيُوِْب، 
ْ
نَْت َعالَُّم ال

َ
 َوأ

َ
نَّ أ

َ
ْمَر  للَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ

َ
ْ َحاَجتَـهُ -َهـَذا األ َخْ�ٌ يِلْ يِفْ  -َو�َُس�ِّ

ْمِرْي 
َ
ْو قَاَل: اَعِجِلِه َوآِجِلهِ -ِديْنِـْي َوَمَعايِشْ واََعقِبَـِة أ

َ
ُه يِلْ ُ�مَّ بَاِرْك يِلْ ِ�يِْه،  -أ ْ فَاقِْدرُْه يِلْ َو�رَسِّ

ْمَر رَشٌّ يِلْ يِفْ 
َ
نَّ َهَذا األ

َ
ْمِرْي َو�ِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ

َ
ْو قَ - ِديِْ�ْ َوَمَعايِشْ واََعقِبَِة أ

َ
اَل: اَعِجِلِه ـأ

فِْ�ْ َ�نُْه َواقِْدْر لِ  -َوآِجِلهِ  ْ َوارْصِ فُْه َ��ِّ   يَ ـفَارْصِ
ْ
رِْضِ�ْ بِهِ ـال

َ
 .)٢(»َخْ�َ َحيُْث اَكَن، ُ�مَّ أ

خواھم،  ی مییقدرتت از تو توانا ۀلینم، و بوسکر مییعلمت از تو طلب خ ۀلیای الله! به وس«
دانم، دانی و من نمی ی و من ناتوان، و تو مییرا تو توانایم، زینماارت را مسألت مییاز تو فضل بس

باعث -برد  می ار ـ حاجت خود را نامکن یامور پنھان ھستی. الھی! اگر در علم تو ا ۀو تو دانند
م مقدور و آسان یرا براآن-ارم ک ۀندیو آ د: در حالیگوا میی -ن و آخرت استیر من در دیخ

ا و آخرت باعث یم در دنیار براکن یت فرما، و چنانچه در علم تو ایت عناکبگردان، و در آن بر
از من، و مرا از آن، منصرف بگردان، و آن را  پس -ارمک ۀندید: در حال و آیگوا میی-بدی است 

 .»آنگاه مرا با آن خشنود بگردانه ھست مقّدر نما، و کھرکجا  ر را برای منیخ

شود. اگرچه برخی از فقھا بعد از دو رکعت نماِز مستحب به نّیِت نماز استخاره خوانده میاین دعا ) ١(
باشد؛ زیرا رسد گفتن آن مشروع نمی دانند ولی به نظر میحمد و ثنا قبل استخاره را مستحب می

عبادات توقیفی ھستند و در روایت ذکری از آن نشده است. تکرار دعا نیز مستحب نیست؛ زیرا 
یت حاکی از یک بار گفتن است ولی برای کسی که خواھان بیشتر استخاره در امرش باشد، روا

 باشد.تکرار نماز و تکرار دعا به ھمراھش مستحب می
آداب استخاره: خشوع قلبی و صدق در دعا، گفتن حاجت با کنایه یا صراحتًا حّتی با زبان مادری،  

شود، شایسته است قبل از تصمیم نھایی استخاره  رو به قبله و با دستان بلند شده دعا خوانده
خوانده شود و ھمچنین بعد از استخاره، مشورت شود و در صورتیکه تمایل قلبی برای یکی از 

را انجام دھد و ھیچ عالمت و نشانه خاصی در شریعت قرار داده نشده که اعمال حاصل شد، آن
 نمادی از انجام و انتخاب برای شخص باشد.

ھا و... در شریعت ای به غیِر نماز استخاره، ھمچون استخاره با قرآن، فالنامهاستخارهھرگونه  
 اسالم تأییدیه ندارند و باطل و حرامند. 

  .)۱۵۴۰) / ابوداود (ش۱۱۶۲صحیح): بخاری (ش) (٢(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٧٠

ارش ثابت کرد، و در ید و از مخلوق، مشورت بگیر نمای، طلب خأه از خالقکسی ک
 د:نیفرمامی أشود، خداوندمان نمیی، پشتوّکل نماید أو بر خداوند قدم باشد

 ٱ ِ�  َوَشاوِۡرُهمۡ ﴿
َ
ۡ  َت َفإَِذا َعَزمۡ  ۡمرِ� ۡ� ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َ ٱإِنَّ  �َّ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ ِ�َ ل  عمران: [آل  ﴾ُمَتَوّ�ِ

۱۵۹[. 

 .»نکل کاری گرفتی، به خدا تو کم به انجام ین، و هرگاه تصمکت رارها با مردم، مشوکدر «

 وتر نماز در قنوت ) دعای۶-۱۶(

» 
َ
ُعوُْذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َو�ُِمَعافَاتَِك ِمْن ُ�ُقْو�َتَِك، أ

َ
ْ أ  للَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
ُعوُْذ بَِك ِمنَْك، ال

َ
َوأ

ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحيِصْ َ�نَاًء َعلَيَْك، أ

ُ
 .)١(»أ

رم، از خشمت به تو پناه بت، و از عذاب تو به عفوت، پناه مییالھی! از خشم تو به خشنود«
ه خود را مدح کنم، تو آنچنانی کای، مدح ستهیه شاکتوانم تو را آنطور برم. الھی! من نمیمی

 .»ایردهک

 وتر نماز سالم از پس رکذ )۶-۱۷(

 « سه بار
ْ
وِْس ـُسبَْحاَن ال ُقدُّ

ْ
َربِّ «بار سوم با صدای بلند و کشیده  بگوید و »َمِلِك ال

 
ْ
ْوِح ـال  .)٢(درا به آن بیفزای »َمَالئَِ�ِة َوالرُّ

 کسوف و خسوف دعای نماز )۶-۱۸(

َقَمَر «
ْ
ْمَس َوال ْ�تُْم إِنَّ الشَّ

َ
إَِذا َرأ

 حِلَيَاتِِه فَ
َ

َحٍد َوال
َ
 َ�ِْسَفاِن لَِموِْت أ

َ
ِ ال آَ�تَاِن ِمْن آيَاِت ا�َّ

قُوا وا وََصلُّوا َوتََصدَّ ُ َ َوَ�ربِّ  .)٣(»َذلَِك فَاْدُعوا ا�َّ
، یسک یالله ھستند. و بخاطر مرگ و زندگ »قدرت« یھاد دو نشانه از نشانهیماه و خورش«

د، نماز ییر بگویبکد، تینکد، دعا یدیرا د ییھان حالتیشوند. پس ھرگاه، چنینم یدچار گرفتگ
 .»دید و صدقه بدھیبخوان
 
 

  .)۸۷۹) / ابوداود (ش۱۱۱۸) (صحیح): مسلم (ش١(
  .)۱۹۸ص۲نف (ج) / ابن ابی شیبه، المص۱۶۹۹) (صحیح): نسایی (ش٢(

  .)۲۱۲۷) / مسلم (ش۱۰۴۴(صحیح): بخاری (ش )(٣

                                                         



 ٧١  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 دعای نماز استسقاء (طلب باران) )۶-۱۹(

َراِب « َجاِم َوالظِّ
ْ

بَاِل َواآل ِ
ْ
اَكِم َواجل

ْ
 َعلَيْنَا اللَُّهمَّ ىلَعَ اآل

َ
ْنَا َوال

َ
وِْديَِة َوَمنَابِِت اللَُّهمَّ َحَوايل

َ ْ
َواأل

َجرِ   .)١(»الشَّ
 ھا، و وهکھا و بار الھا! باران را به اطراف ما بباران، نه بر ما، ای الله! باران را بر روی تپه«

 .»دن درختان ببارانیھا و محل روئدّره

 يّ اللَُّهمَّ َص  :مطر قالـاكن إذا رأى ال ج أن رسول اهللا«
ً
  با

ً
 .)٢(»نافعا

سودمند نازل  ار ویبار الھا! باران بسفرمودند: دیدند، میھرگاه باران را می ج پیامبر خدا«
 .»فرما

 أذکار روزه-۷

 ردنکافطار ھنگام ) دعای۷-۱(

ْجُر إِْن َشاَء اهللاُ «
َ
أل

ْ
ُعُرْوُق، َوَ�بََت ا

ْ
 َواْ�تَلَِّت ال

ُ
َمأ  .)٣(»َذَهَب الظَّ

 .»ثابت گشت -إن شاء الله-ر شدند و پاداش ھا تَ  رگو تشنگی برطرف شد، «

 میزبانش برای دارروزه ) دعای۷-۲(

» 
َ
ِرْك لَ أ

َ
 َرَزْ�تَُهْم، َواْغِفْر لَ ـللَُّهمَّ با

َ
 .)٤(»ُهْم َوارمَْحُْهمْ ـُهْم ِ�يْما

 .»نکت ده و آنھا را ببخش، و بر آنھا رحم کای، برشان ارزانی داشتهیه به اکالھی! آنچه را «

 نخورد دعا کند و شود حاضر سفره بر هک داریروزه )۷-۴(

يُْطِعمْ «
ْ
يَُصلِّ َو�ِْن اَكَن ُمْفِطراً فَل

ْ
 فَل

ً
يُِجْب، فَإِْن اَكَن َصائَِما

ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
 .)٥(»إَِذا ُديِعَ أ

ند، و اگر نه، غذا کدار بود، دعا  ند. اگر روزهکی از شما دعوت شد، اجابت یکھرگاه «
 .»بخورد

  .)۲۱۱۹-۲۱۱۵) / مسلم (ش۱۰۲۱و۱۰۱۳(صحیح): بخاری (ش (١)
  .)۱۵۲۳) نسایی (ش۱۰۳۲(صحیح): بخاری (ش (٢)

 .)۲۳۵۹) / ابوداود (ش۵۳۹۵) (حسن): بزار (ش٣(
 .)۳۵۷۶) / ترمذی (ش۳۷۳۱)  ابوداود (ش۵۴۵۹) (صحیح): مسلم (ش٤(
 .)۲۴۶۲) / ابوداود (ش۳۵۹۳) (صحیح): مسلم (ش٥(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٧٢

 دیبگو ردک اھانت ای داد دشنام دارروزه به شخصی ) اگر۷-۵(

ْ َصائِمٌ « ْ َصائِمٌ  ،إِ�ِّ  .)١(»إِ�ِّ
 .»امام، من روزهمن روزه«

 ) دعای شب قدر۷-۶(

َعْفَو فَاْ�ُف َ��ِّ «
ْ
ِبُّ ال

ُ
پروردگارا! تو صاحب عفو وبخشش ھستی « .)٢(»اللَُّهمَّ إِنََّك َ�ُفوٌّ حت

 .»داری پس مرا ببخشدوست میو بخشیدن را ھم 

 أذکار حج و عمره-۸

 عمره ای حج در ُمْحِرم گفتن یک) لب۸-۱(

َّيَْك «  بلَ
َ
ـَحْمدَ أ

ْ
َّيَْك، إِنَّ ال

َ
�َْك لََك بل  رَشِ

َ
َّيَْك ال َّيَْك، بلَ

َ
 للَُّهمَّ بل

ْ
 ـ، َوانلِّْعَمَة، لََك َوال

َ
َك، ال

ْ
ُمل

�َْك   .)٣(»لََك  رَشِ

ش و یی نداری، گوش بفرمانم، ھمانا ستایکگوش بفرمانم، ای الله، گوش بفرمانم، تو شر«

 .»ی ندارییکنعمت و سلطنت از آِن تو است، و تو شر

 األسود حجر به دنیرس ھنگام رگفتنیبکت )۸-۲(

َ  ج َطاَف انلَّيِبُّ « ِْه �يِشٍء ِعنَْدُه َوَ�ربَّ
َ

َشاَر إيِل
َ
ْ�َن أ ىَت الرُّ

َ
َما أ

َّ
َيِْت ىلَعَ بَِعْ�ٍ لُك  .)٤(»بِابلْ

د یرس می ن (حجر األسود)کرد، و ھر بار به رکعبه را طواف کسوار بر شتر،  ج رسول الله«
 .»گفتر مییبکرد و تک می ه در دست داشت به سوی آن اشارهکزی یبا چ

 األسود حجر و مانیی نکر نیب ) دعای۸-۳( 

﴿ ٓ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا ]۲۰۱[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
)١(. 

 .»ی عطا فرما، و ما را از عذاب دوزخ نجات دهیکا و آخرت به ما نیدر دن !پروردگارا«

 .)۲۷۵۹) / مسلم (ش۱۸۹۴) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۳۵۱۳) / ترمذی (ش۲۵۳۸۴) (صحیح): احمد، المسند (ش٢(
  .)۲۸۶۸) / مسلم (ش۵۹۱۵) (صحیح): بخاری (ش٣(
 .)۵۲۹۳و۱۶۱۳) (صحیح): بخاری (ش٤(

                                                         



 ٧٣  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 و مروه صفا بر توقف ) دعای۸-۴(

َفاٱ إِنَّ ﴿خواند: ه را میین آید، ایرسوه صفا میکبه  ج ه رسول اللهکھنگامی   لصَّ
ۡ ٱوَ  ٓ  َمۡرَوةَ ل ِ ٱ �ِرِ ِمن َشَعا سپس  .»همانا صفا و مروه از شعائر الهی هستند« ]۱۵۸[البقرة:  ﴾�َّ

رده است. کاد ینخست از آن  أه خداوندکنم کی آغاز مییفرمود: سعی را از جامی
د، سپس یدعبه را میکرفت تا رد و باال میکسعی را از صفا آغاز می ج رسول اللهآنگاه 

هَ إِالَّ اهللاُو رد ک می رو به قبله  اُهللا «خواند:  می ن دعا رایا و گفتر مییبکو ت الَ إِلَ
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ال

 
ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
ـَحْمُد َوُهَو ـوَْحَدُه ال

ْ
ُ ال

َ
ُك، َوهل

ْ
 اُهللا وَْحَدُه، ُمل

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ٍء قَِديٌْر، ال ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
أل

ْ
ََز وَْعَدُه َونرََصَ َ�بَْدُه َوَهَزَم ا ْ�

َ
 .)٢(»أ

ی ندارد، پادشاھی از یکگانه است و شریوجود ندارد، » بر حّق «گری یبه جز الله، معبود د«
» بر حّق «گری یز توانا است، بجز او معبود دیش مخصوص اوست، او بر ھر چیآن اوست، و ستا

رد، و به کروز یاش را پد، و بندهیاش را تحقق بخشه وعدهکگانه است، اوست یوجود ندارد، 
 .»ست دادکھا را شی گروهیتنھا

رار کفرمودند و دعای فوق را سه بار تمی »مختلفی«ان، دعاھای ین میدر ا و
 ند.دادرا انجام می ن عملیز ھمیردند، باالی مروه نک می

 عرفه روز ) دعای۸-۵( 

�َك «  رَشِ
َ

َك ال
ْ
ُمل

ْ
َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك َوال

ْ
َّيَْك إِنَّ احل

َ
�َك لََك بل رَشِ

َ
َّيَْك ال

َ
َّيَْك بل

َ
َّيَْك اللَُّهمَّ بل  بلَ

ی نداری، گوش بفرمانم، ھمانا یکگوش بفرمانم، ای الله، گوش بفرمانم، تو شر« .)٣(»لََك 
 .»ی ندارییکنعمت و سلطنت از آِن تو است، و تو شر ش ویستا

 مشعرالحرام در رکذ )۸-۶(

ىَت ال ج َر�َِب «
َ
َقْصَواَء َحىتَّ أ

ْ
َُه، َوَهلَّلَُه، ـال ِقبْلََة (فََداَعُه، َوَ�ربَّ

ْ
ـَحَراَم فَاْستَْقبََل ال

ْ
َمْشَعَر ال

ْسَفَر ِجّداً 
َ
 َحىتَّ أ

ً
 َواقَِفا

ْ
َدُه) فَلَْم يََزل ْمُس َووَحَّ ْن َ�ْطلَُع الشَّ

َ
 .)٤(»فََدَ�َع َ�بَْل أ

  .)۱۵۳۹۹المسند (ش) / احمد، ۵۰ص۵) (حسن): عبدالرزاق، المصنف (ج١(
 .)۱۹۰۷) / ابوداود (ش۳۰۱۰و۳۰۰۹) (صحیح): مسلم (ش٢(
 .)۲۸۳۰) / ابن خزیمه (ش۳۰۰۶) (صحیح): نسایی (ش٣(
  .)۱۹۰۷) / ابوداود (ش۳۰۱۰و۳۰۰۹) (صحیح): مسلم (ش٤(

                                                                                                                                          



 پناهگاه مومن    ٧٤

د، آنگاه رو به قبله یه به مشعر الحرام رسکنیشد تا ا »شترش«سوار بر قصواء  ج امبریپ«

 اهللا أ�رباهللا « رد وکنمود و دعا 
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ستاد یرد، و آنقدر اکان یگانگی خدا را بیگفت و  »وال

 .»رفت »ابسوی من«شد، سپس قبل از طلوع آفتاب روشن امًال کتا ھوا 

 زهیسنگر ھر با جمرات رمی ھنگام ر،یبکت )۸-۷(

ِقبْلَِة،«
ْ
ُم، َوَ�ِقُف يَْدُعو ُمْستَْقِبَل ال َماِر اثلََّالِث ُ�مَّ َ�تََقدَّ ِ

ْ
َما َرَ� حِبََصاٍة ِعنَْد اجل

َّ
ُ لُك  يَُ�ربِّ

 
ْ
 يََديِْه َ�ْعَد ال

ً
مَّ َجَمَرِة ـَرافِعا

َ
 َواثلَّاِ�يَِة. أ

َ
و�

َ
ُ ِعنَْد لُكِّ َحَصاٍة األ ِميَها َو�َُ�ربِّ ا مَجََرُة الَعَقبَِة َ�َ�ْ

 يَِقُف ِعنَْدَها
َ
 .)١(»َوَ�نرَْصُِف َوال

ای زهید، با پرتاب ھر سنگریر بگویبکزه، تیھنگام رمی جمرات سه گانه، با زدن ھر سنگر«
» وسط«و دوم » کوچک«ل اّو  ۀسپس بعد از رمی جمرد و یر بگویبکگانه تدر رمی جمرات سه

ند و با کعقبه را رمی  ۀد، آنگاه جمریند و دعا نماکش را بلند یھاستد و دستیرو به قبله با
 .»د و بدون توقف راھش را ادامه دھدیر بگویبکزه تیزدن ھر سنگر

 قربانی ذبح دعای ھنگام )۸-۸(

 ( � اِهللا َواُهللا أ�رب«
َ
  )٢(ِمنَْك َولََك) للَُّهمَّ أ

َ
ْ أ  .)٣(»للَُّهمَّ َ�َقبَّْل ِم�ِّ

ن است، بارالھا! از جانب تو است، و برای تو است، الھی! از من یبه نام الله، و الله بزرگتر«
 .»ریبپذ

 ذکر زکات -۹

 زکات ۀ) دعا برای دھند۹-۱(

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿فرمایند: خداوند تعالی می
َ
 َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َدقَةٗ َص  أ

َُّهمۡ  َسَ�نٞ  َصلَٰوتََك  إِنَّ  َعلَۡيِهۡمۖ   .]۱۰۳[التوبة:  ﴾ل

وپرورش  یساز کآنها را پا ،)آن ۀلیبوس(ر، تا یات) بگک(بعنوان ز  یا اموال، آنها) صدقه از«
 .»ستآرامش آنها ۀیتو، ما یه دعاک ،نکها به آنها) دعا  اتک! و(به هنگام گرفتن ز یده

  .)۳۰۸۳) / نسایی (ش۱۷۵۳) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۵۱۹۹) / مسلم (ش۵۵۵۸) (صحیح): بخاری (ش٢(
 .)۲۷۹۴) / ابوداود (ش۵۲۰۳(صحیح): مسلم (ش) ٣(

                                                         



 ٧٥  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 أذکار جهاد-۱۰

 دعا برای طلب شھادت در راه خدا )۱۰-۱(

ُ تَعاىل َمناِزَل « اند:فرموده ج پیامبر هاَدة بِِصْدٍق بَلََّغُه ا�َّ َ تَعاىل الشَّ َمْن سأَل ا�َّ
َهَداِء َو�ْن ماَت ىلع فَِراِشهِ   .)١(»الشُّ

ھر کس از خداوند تعالی به راستی خواھان شھادت باشد، خداوند تعالی وی را به منازل «
 .»رساند ھرچند در بسترش بمیردشھادت می

 دعای موقع رھسپاری مجاھدین )۱۰-۲(

َماَ�تََك، وََخَواِ�يَْم َ�َمِلَك «
َ
ْستَوِْدُع اَهللا ِدْ�نََك، َوأ

َ
 .)٢(»أ
 .»سپارمت را به الله مییارھاک ۀن و امانت و خاتمیمن د«

 دعای خروج برای جھاد )۱۰-۳(

» 
َ
نَْت َعُضِدْي، وَ أ

َ
  للَُّهمَّ أ

َ
نَْت نَِصْ�ِْي، بَِك أ

َ
قَاتُِل جُ أ

ُ
ُصْوُل، َو�َِك أ

َ
 .)٣(»ْوُل، َو�َِك أ

بر «تو  کمکم، و به ینماتو تاخت و تاز می کمکار من ھستی، به کار و مددیالھی! تو «
 .»جنگمو با مدد تو می نم،کحمله می »دشمنان

 روبرو شدن با دشمن دعای )۱۰-۴( 

ِخَرهْ «
ْ

َعيَْش َعيُْش اآل
ْ
نَْصارِ  فَاْغِفرْ  اللَُّهمَّ إِنَّ ال

َ ْ
ُمَهاِجَرهْ  لِأل

ْ
 .)٤(»َوال

 .»ین و انصار را ببخشایآخرت است. پس مھاجر ی، زندگیپروردگارا! ھمانا زندگ«

 اثنای نبرد و جھاد دعای )۱۰-۵(

 نرَْصَكَ «
ْ

ل  .)٥(»اللَُّهمَّ نَزِّ
 .»پروردگارا! پیروزیت را برایمان نازل بفرما«

 .)۱۹۰۹(ش مسلم) (صحیح): ١(
  .)۵) / محاملی، الدعاء (ش۲۶۰۳) (صحیح): ابوداود (ش٢(
 .)۲۶۳۴) / ابوداود (ش۲/۱۲۹۰۱) (صحیح): احمد، المسند (ش٣(

  .)۴۷۷۵و۴۷۷۴) / مسلم (ش۶۴۱۳و۳۷۹۶(صحیح): بخاری (ش )(٤
  .)۴۷۱۶(صحیح): مسلم (ش (٥)

                                                         



 پناهگاه مومن    ٧٦

 دعای موقع شکست از دشمن )۱۰-۶(

 َهاِدَي لَِما «
َ

 بَاِسَط لَِما َ�بَْضَت َوال
َ

 قَابَِض لَِما �ََسْطَت َوال
َ

ُه اللَُّهمَّ ال
ُّ
َْمُد لُك

ْ
اللَُّهمَّ لََك احل

 ِ  ل
 ُمِضلَّ

َ
َت َوال

ْ
ْضلَل

َ
 ُمَقرَِّب لَِما أ

َ
ْ�َطيَْت َوال

َ
 َمانَِع لَِما أ

َ
 ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت َوال

َ
َمْن َهَديَْت َوال

�َْت اللَُّهمَّ ا�ُْسْط َعلَيْنَا ِمْن بََرَ�تَِك َورمَْحَِتَك َوفَْضِلَك َوِرْزقَِك   ُمبَاِعَد لَِما قَرَّ
َ

بَاَعْدَت َوال
لَُك انلَّعِ 

َ
ْسأ

َ
َعيْلَِة اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
لَُك انلَِّعيَم يَْوَم ال

َ
ْسأ

َ
 يَُزوُل اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
 َ�ُوُل َوال

َ
ِي ال

َّ
ُمِقيَم اذل

ْ
يَم ال

ْ�َطيْتَنَا َورَشِّ َما َمنَْعَت اللَُّهمَّ َحبِّ 
َ
َوِْف اللَُّهمَّ إِ�ِّ اَعئٌِذ بَِك ِمْن رَشِّ َما أ

ْ
ْمَن يَْوَم اخل

َ ْ
ْنَا َواأل

َ
ْب إيِل

يَما ِ
ْ

اِشِديَن اإل نَا ِمْن الرَّ
ْ
ِعْصيَاَن َواْجَعل

ْ
ُفُسوَق َوال

ْ
ُ�ْفَر َوال

ْ
ْنَا ال

َ
هْ إيِل َن َوَز�ِّنُْه يِف قُلُو�ِنَا َوَ�رِّ

 َمْفتُوِ�َ� ال
َ

احِلَِ� َ�ْ�َ َخَزايَا َوال ِْقنَا بِالصَّ
ْ
حل

َ
ْحِينَا ُمْسِلِمَ� َوأ

َ
نَا ُمْسِلِمَ� َوأ لَُّهمَّ اللَُّهمَّ تََو�َّ

وَن َ�ْن َسِبيِلَك َواْجَعْل َعلَيِْهْم رِْجَزَك قَ  بُوَن رُُسلََك َو�َُصدُّ يَن يَُ�ذِّ ِ
َّ

َ�َفَرَة اذل
ْ
اتِْل ال

َقِّ  وََعَذابََك اللَُّهمَّ قَاتِْل 
ْ
َ احل

َ
ِكتَاَب إهِل

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
َ�َفَرَة اذل

ْ
  .)١(»ال

ه تو بسط دھی کسی پروردگارا! تمامی حمدھا مخصوص توست. خداوندا! چیزی را ک«
تواند بسط دھد. و کسی را که گمراه تواند قبض کند و چیزی را که قبض کنی کسی نمینمی

تواند گمراه کند. و تواند ھدایت کند و کسی را که ھدایت کنی کسی نمیکنی کسی نمی
تواند منع تواند ببخشد و چیزی را که ببخشی کسی نمیچیزی را که منع کنی کسی نمی

تواند نزدیک کند و کسی را که نزدیک کنی کسی کسی را که دور کنی کسی نمی کند. و
توند دور کند. پروردگارا! از برکات و رحمت و فضل و رزقت به ما بده. پروردگارا! از تو نمی

خواھیم که تغییر نکند و از بین نرود. پروردگارا! از تو ھنگام نیازمندی  نعمت پایداری می
ای و خواھیم. پروردگارا! به تو از شّر چیزی که به ما عطا کردهایمنی مینعمت و ھنگام ترس 

را در قلوبمان بریم. پروردگارا! ایمان را در نزد ما محبوب گردان وآنای پناه مییا منع کرده
زینت ده. و کفر و فسق و نافرمانی را نزد ما ناپسند بگردان. و ما را از راشدان بگردان. 

را مسلمان بمیران و مسلمان زنده بدار! و ما را به صالحان ملحق کن در حالیکه پروردگارا! ما 
-فریب نخورده و خوار نباشیم! پروردگارا! کافرانی که رسوالنت را تکذیب کرده و راه تو را می

بندند از بین ببر و عذاب و خواریت را بر آنان نازل گردان. پروردگارا! کافرانی که به آنان کتاب 
 .»از بین ببر. ای خداِی حّق! -کافران اھل کتاب–ای مودهعطا فر

 
 

  .)۶۹۹) / بخاری، االدب المفرد (ش۱۵۴۹۲(صحیح): احمد، المسند (ش) (١
                                                         



 ٧٧  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 أذکار روز جمعه و عیدین-۱۱

 کھف در روز جمعه ۀ) قرائت سور۱۱-۱(

» ُ
ْ
ُ ِمَن انلُّوِر َما َ�ْ�َ اجل

َ
َضاَء هل

َ
ُُمَعِة أ

ْ
َكْهِف ىِف يَْوِم اجل

ْ
 ُسوَرَة ال

َ
 .)١(»ُمَعتَْ�ِ َمْن قََرأ

دیگر، وی را نوری فرا  ۀکھف را روز جمعه بخواند، از آن جمعه تا جمع ۀھر کس که سور«
 .»گیردمی

در  هیغاش و یعل، أنیمنافقه، عَ مُ ُج ، إنسانه، سجد یھاقرائت سوره )۱۱-۲(
 روز جمعه ینمازھا

 .٢»)و(اإل�سان )السجدة(الفجر  يقرأ يف اجلمعة يف صالة ج اكن انليبُّ «
 .»کردندیتالوت م رااإلنسان  وه السجدھای سورهدر روز جمعه در نماز فجر  ج امبریپ«

 .٣»)منافق�ـصالة اجلمعة سورة (اجلمعة) و(ال يقرأ يف ج انليباكن «
 .»خواندنددر نماز جمعه سورھای جمعه و منافقون را می ج پیامبر«

 .٤»)اجلمعة ب(األىلع) و(الغاشية العيدين و� يقرأ يف ج اكن رسول اهللا«
 .»خواندندھای أعلی و غاشیه را میدر نماز جمعه و عیدین سوره ج پیامبر«

 ) أذکار بعد از نماز جمعه۱۱-۳(
مد و ناس و فلق و ح«ھای س بعد از نماز جمعه سورهکھر ج نبّی اکرم ۀبنابر فرمود

 .٥باشددیگر، نفس و مال وی محفوظ می ۀرا بخواند، تا جمع »اخالص

 ) دعا در آخرین ساعت در روز جمعه۱۱-۴(

نَّ « :اندکرده تیروا سرهیابوھر
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُُمَعةِ  يَْومَ  َذَكرَ  ج ا�َّ

ْ
  َساَعةٌ  ِ�يهِ  َ�َقاَل  اجل

َ
 ال

ُل  يَُص�ِّ  قَائِمٌ  َوُهوَ  ُمْسِلمٌ  َ�بْدٌ  يَُوافُِقَها
َ
َ  �َْسأ   ا�َّ

َ
  َشيْئًا َ�َعاىل

َّ
ْ�َطاهُ  إِال

َ
َشارَ  إِيَّاهُ  أ

َ
 �ِيَِدهِ  َوأ

 .)۲۰۷۳المستدرک (شحاکم، ) / ۱۰۷۹۰(صحیح): نسایی، السنن الکبری (ش )(١
 .)۲۰۷۱و۲۰۷۲) / مسلم (ش۱۰۶۸و۸۹۱(صحیح): بخاری (ش(٢) 
 .)۱۴۲۱) / نسایی (ش۲۰۷۰-۲۰۶۸صحیح): مسلم (ش( (٣)

 .)۱۱۲۵و۱۱۲۴) / ابوداود (ش۲۰۶۶و۲۰۶۵(ش): مسلم (صحیح(٤) 
 .)۲۵۷۷) / بیھقی، شعب االیمان (ش۹۸ص۷(صحیح): ابن ابی شیبه (ج(٥) 

                                                         



 پناهگاه مومن    ٧٨

در روز جمعه ابراز داشتند که در این روز زمانی وجود دارد که  ج پیامبر خدا« .١»ُ�َقلِّلَُها
ای مسلمان با آن موافقت نکرده (و در این زمان دعا نکرده) در حالیکه ایستاده و نماز بنده
خواسته مگر اینکه خداوند آن را به وی عطا خواھد کرد و خواند و از خداوند چیزی را می

 .»ایشان با دستانش (اشاره فرمودند که) زمان کمی است
ِ  قَاَل رَُسوُل « َة : ج ا�َّ ُُمَعِة ثِنْتَا َعرْشَ

ْ
َ َعزَّ وََجلَّ  )َساَعةً (يَْوُم اجل ُل ا�َّ

َ
 يُوَجُد ُمْسِلٌم �َْسأ

َ
ال

 ُ  آتَاُه ا�َّ
َّ
َعرْصِ َشيْئًا إِال

ْ
َِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َ�ْعَد ال  .)٢( »َعزَّ وََجلَّ فَاتلْ

 یساعت »روز«است. و در آن  »ساعت«روز جمعه دوازده «فرمودند:  ج خداامبر یپ
 را بخواھد، خداوند حتماً  یزیچ وجّل  در آن لحظه از خداوند عزّ  یوجود دارد که ھر مسلمان

 .)٣(»دیابین ساعت بعد از عصر دریدر آخرن زمان را یخواھد داد، ا یبه وآن را 

 دعا در شب و روز عیدین )۱۱-۵(
ر یبکد تیتواند، پس از غروب آفتاب عید فطر، تا ھنگام نماز عتا جاییکه می عید فطر:

 بگوید.

ْ ﴿ فرمایند:خداوند می ةَ ٱَوِ�ُۡكِملُوا ْ  ۡلعِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم  �َّ َ�َ
شما روشن داشته  ی(خداوند ماه رمضان و رخصت آن را برا«. ]۱۸۵[البقرة:  ﴾١٨٥�َۡشُكُرونَ 

رمضان) را کامل گردانید و خدا را بر این که شما را (به احکام دین که  یاست) تا تعداد (روزها
او)  یها نعمت ی و تا این که (از همهتان در آن است) هدایت کرده است، بزرگ دارید  سعادت

 .»کنید یسپاسگزار

) / ۱۰۴۸ش( ابوداود) / ۲۰۰۱-۲۰۰۶ش( مسلم) / ۶۴۰۰و۵۲۹۴و۹۳۵ش( بخاری): (صحیح -١
  .)۱۴۳۲-۱۴۳۰ش( نسایی) / ۴۹۱ش( ترمذی) / ۱۱۳۷ش( ماجه ابن

 .)۱۰۵۰) / ابوداود (ش۲۰۸الموطأ (ش (صحیح): عبدالله بن وھب، )(٢
با وجود اختالف زیاد اندیشمندان در تعیین وقت قبولی دعا در روز جمعه، پس از تحلیل و بررسی  )(٣

نماید که این زمان اندک در اواخر روز جمعه بعد از نماز عصر و نصوص و سند آنھا بس محرز می
باشند نکه نصوص استنادی آن صحیح و صریح میباشد؛ چرا که جدای از اینزدیک به نماز مغرب می

وَ «اند. و با توجه به قید بلکه علمای سلف و خلف زیادی بر آن قلم صحه گذاشته هُ لِّی قَائِمٌ  وَ در  »يصَ
گردد ھر کس خواھان این فضیلت است باید در اواخر روز جمعه در حالی روایت شیخین محرز می

باشد دعای خود را از  و سوره یا بعد از برخواستن از رکوع) می که در قیام نماز (بعد از خواندن حمد
 باری تعالی بنماید و در این راستا ھر دعایی در امر دنیا و عقبی جایز است.

                                                         



 ٧٩  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

تکبیر  -تا آخر نماز عصر-پس از نمازھای روز عید قربان و اّیام التشریق  د قربان:یع
 .)١(بگوید

َ ٱ ۡذُكُرواْ ٱوَ ﴿ فرمایند:خداوند متعال می يَّا�ٖ  �َّ
َ
ۡعُدوَ�ٰتٖ  ِ�ٓ � و در « ]۲۰۳[البقرة:  ﴾مَّ

الحّجه  یزدهم ماه ذیازدهم و دوازدهم و سی یعنیق، یام التشریسه روز اه ک( یمشّخص یروزها
پرستش او  ه به عبادت ویدعأار و کذأد (و با ینکاد یبرند) خدا را  یان در ِمنا بسر میاست و حاج

 .»د)یبپرداز

 أذکار جنائز-۱۲

 احتضار حال در شخص به الله إالَّ  إله ال نی) تلق۱۲-۱(

 اُهللا َدَخَل ال«
َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
 .)٢( »َجنَّةَ ـَمْن اَكَن آِخُر الَكَِمِه ال

 اُهللا)المش کن یس آخرکھر«
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 .»گردد می باشد، وارد بھشت (ال

 تیم چشمان و بستن روح خروج از بعد ) دعای۱۲-۲(

» 
َ
  للَُّهمَّ اْغِفْر ِلُفَالنٍ أ

ْ
، َواْخلُْفُه يِفْ َعِقبِِه يِف ـ(بِاْسِمِه) َواْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف ال َ�ْ َمْهِد�ِّ

ُ ِ�يْهِ 
َ

ْر هل ُ يِفْ َ�رْبِهِ َونَوِّ
َ

، َوافَْسْح هل َعالَِمْ�َ
ْ
ُ يَا رَبَّ ال

َ
َا َوهل

َ
َغابِِر�َْن، َواْغِفْر نل

ْ
 .)٣(»ال

افتگان، یت یان ھدایاو را در م ۀرا ببخشای (نامش را بزبان آورد)، و درج یای الله! فالن«
ن، و ما و او را ببخشای، ای کان بازماندگان، سرپرستی یع بگردان، و فرزندانش را در میرف

 .»ع و منّور بگردانیا الله! قبرش را وسی ؛انیپروردگار جھان

 جنازه نماز در تیم برای دعا )۱۲-۳(

» 
َ
ُه للَُّهمَّ أ

ْ
ْع ُمْدَخلَُه، َواْغِسل ُ، َووَسِّ

َ
ِرْم نُُزهل

ْ
�

َ
ُ َوارمَْحُْه، واََعفِِه، َواْ�ُف َ�نُْه، َوأ اْغِفْر هلَ

 
ْ
ِه ِمَن الـبِال رَبَِد، َوَ�قِّ

ْ
ِج َوال

ْ
ُ ـْ َماِء َواثلَّل

ْ
بِْدهل

َ
�َِس، َوأ ْ�يََض ِمَن ادلَّ

َ
يَْت اثلَّوَْب األ َخَطايَا َكَما َ�قَّ

ُه الَداراً َخْ�اً مِ 
ْ
ْدِخل

َ
 َخْ�اً ِمْن َزوِْجِه، َوأ

ً
ْهِلِه، َوَزوْجا

َ
ْهًال َخْ�اً ِمْن أ

َ
ِعْذُه ةَ َجنَّ ـْ ْن َداِرهِ، َوأ

َ
، َوأ

 ،ابن قدامة، المغنینک: ھم گفته که بر این امر اجماع شده است.  /احمد بن حنبل امام) ١(
 .۲۴۵ص۲ج

  .)۳۱۱۸ابوداود (ش ) /۲۲۰۳۴صحیح): احمد، المسند (ش) (٢(
 .)۳۱۲۰) / ابوداود (ش۲۱۷۰و۲۱۶۹) (صحیح): مسلم (ش٣(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٨٠

َقرْبِ (وََعَذاِب انلَّاِر)
ْ
 .)١(»ِمْن َعَذاِب ال

ن. کبش بگردان، و از وی گذشت یت نصین، و عافکبار الھا! او را ببخش، و بر او رحم «
ع بگردان، و او را با آب و برف و تگرگ بشوی، یاو را گرامی بدار، و قبرش را وسھمانی یالھی! م

گردانی. ز مییو تم کد را از آلودگی، پایه لباس سفکش بگردان کو از گناھان، چنان پا
اش، و ھمسری بھتر از ای بھتر از خانوادهاش، و خانواده ای بھتر از خانهپروردگارا! به او خانه

 .»ن، و از عذاب قبر و دوزخ پناھش دهکت بفرما، و او را وارد بھشت یھمسرش، عنا

» 
َ
نَا، َوَذَكِرنَا وَ ـللَُّهمَّ اْغِفْر لِ أ نَا َوَ�ِبْ�ِ  ْ�ثَانَا. اُ  َحيِّنَا َوَميِّتِنَا، وََشاِهِدنَا، واََغئِِبنَا وََصِغْ�ِ

َ
للَُّهمَّ أ

إلِْسالَ 
ْ
ْحِيِه ىلَعَ ا

َ
ْحيَيْتَُه ِمنَّا فَأ

َ
ِإلْ�َماِن، َمْن أ

ْ
يْتَُه ِمنَّا َ�تََوفَُّه ىلَعَ ا  ِم، َوَمْن تََو�َّ

َ
ِْرْمنَا أ

َ
 حت

َ
للَُّهمَّ ال

 تُِضلَّنَا َ�ْعَدهُ 
َ
ْجَرُه َوال

َ
 .)٢(»أ

و بزرگ، مرد و زن ما را مورد آمرزش قرار  کالھی! زنده و مرده، حاضر و غایب، کوچ«
اش نگاه دار، و ھرکسی را بر اسالم زنده ،داری می دھد، یا الله! ھرکسی را از میان ما زنده نگه

بر ایمان بمیران. بار الھا! از اجر این متوّفی ما را محروم مگردان، و بعد از وی ما را  ،میرانی
 .»گمراه نکن

» 
َ
َقرْبِ وَ أ

ْ
تَِك، وََحبِْل ِجَوارَِك، فَِقِه ِمْن فِتْنَِة ال َعَذاِب انلَّاِر، للَُّهمَّ إِنَّ فَُالَن ْ�َن فَُالٍن يِفْ ِذمَّ

َغُفْوُر الرَِّحيْمُ 
ْ
نَْت ال

َ
ُ َوارمَْحُْه إِنََّك أ

َ
،فَاْغِفْر هل ـَحقِّ

ْ
َوفَاِء َوال

ْ
ْهُل ال

َ
نَْت أ

َ
 .)٣(»َوأ

قبر و عذاب دوزخ  ۀا الله! ھمانا فالن پسر فالن در امان و پناه تو است، پس او را از فتنی«
ن، ھمانا تو کتو اھل وفا و حّق ھستی. الھا! او را ببخشای و بر وی رحم  کنجات بده، بدون ش

 .»نده و مھربانییبخشا

 َ�تََجاَوْز َ�نْهُ «
ً
 فَزِْد يِفْ َحَسنَاتِِه، َو�ِْن اَكَن ُمِسيْئا

ً
 .)٤(»إِْن اَكَن ُ�ِْسنا

و تو از ازمند است، یه به رحمت تو نکز تو است ینکتو و فرزند  ۀن شخص بندیای الله! ا«
ار است از او کفزای، و اگر بدیش بیھاییکار است بر نکویکازی، اگر نین عذاب دادن او بی

 .)٥(»گذشت بفرما

  .)۱۰۲۵) / ترمذی (ش۲۲۷۸-۲۲۷۶) (صحیح): مسلم (ش١(
  .)۳۲۰۳) / ابوداود (ش۱۰۹۱۹) (صحیح): نسایی، السنن الکبری (ش٢(
  .)۳۲۰۴) / ابوداود (ش۱۴۹۹) (صحیح): ابن ماجه (ش٣(
 .)۳۰۷۳) / ابن حبان (ش۶۵۹۰(ش) (صحیح): ابویعلی، المسند ٤(
اتفاق نظر دارند که نماز جنازه چھار تکبیر دارد که بعد از تکبیر اّول سوره فاتحه جمھور فقھا ) ٥(

شود و بعد از تکبیر سّوم دعا  ، صلوات فرستاده میج شود و بعد از تکبیر دّوم بر پیامبرخوانده می

                                                         



 ٨١  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 گفتن تسلیت دعای )۱۲-۴(

َجٍل ُمَس�َّ «
َ
ٍء ِعنَْدُه بِأ ْ�َطى َوُ�ُّ يَشْ

َ
ُ َما أ

َ
َخَذ، َوهل

َ
َْحتَِسْب  …إِنَّ ِهللاِ َما أ

ْ
 .)١(»فَلتَْصرِبْ َوتل

ز مال خود او یه داده است نکه خداوند گرفت، از آِن خودش بود، و آنچه را کھمانا آنچه را «
مًا ھر چمی

ّ
 .»د ثواب داشته باشیینی و امکد صبر یلذا با ...نی دارد،یعاد معیز، میباشد، مسل

 قبر در تیم نھادن ھنگام دعا )۱۲-۵(

 .)٢(»رَُسْوِل اهللاِ  ِملَّةِ � اِهللا وىلََعَ «
 .»گذارم می ت را در قبریم ج به نام الله و طبق سّنت رسول الله«

 تیم دفن از بعد دعای )۱۲-۶(

» 
َ
ُ أ

َ
 للَُّهمَّ اْغِفْر هل

َ
 .)٣(»للَُّهمَّ ثَبِّتْهُ أ

 .»ر) ثابت قدم بدارکیر ونکامرز واو را (در پاسخ به سؤاالت منیبار الھا! او را ب«

 قبور ارتیز دعای )۱۲-۷(

َالُم اَ «  لسَّ
ْ
يَاِر، ِمَن ال ْهَل ادلِّ

َ
 ـَعلَيُْ�ْم أ

ْ
ِحُقْوَن ـُمْؤِمِنْ�َ َوال

َ
، َو�ِنَّا إِْن َشاَء اُهللا بُِ�ْم ال ُمْسلِِمْ�َ

 
ْ
 ـ(َوَ�رَْحُم اُهللا ال

ْ
ِخِر�َْن)ـُمْستَْقِدِمْ�َ ِمنَّا َوال

ْ
َا ٤ُمْستَأ

َ
ُل اَهللا نل

َ
ْسأ

َ
َعاِ�يَةَ  أ

ْ
 .)٥(»َولَُ�ُم ال

 -إن شاء الله-ز ید، ھمانا ما نیه مؤمن و مسلمان ھستکن منزل، یاسالم بر شما ای اھل «
ند، از خدا برای کندگان ما رحم یم شد، و خداوند بر گذشتگان و آیبه شما ملحق خواھ

 .»میطلب می تیخودمان و شما عاف

شود اگرچه برخی خواندن ر برخی سالم داده میشود و بعد تکبیر چھارم که بنابر نظخوانده می
دانند. البته باید توجه داشت که احادیث مذکور خواندن دعا را منحصر دعا را بعد از آن جایز می
 .۴۰۸-۱/۳۹۷کنند. نک: مھیزع، الدعاء و أحکامه الفقھیة،  بعد از تکبیر خاصی نمی

 .)۲۱۷۴) / مسلم (ش۱۲۸۴و۶۶۵۵) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۳۲۱۵) / ابوداود (ش۵۲۳۳(صحیح): احمد، المسند (ش )٢(
 .)۳۲۲۳) / ابوداود (ش۱۴۲۵) (صحیح): عبدالله بن احمد، السنة (ش٣(
پردازند؛ لذا باید از خداوند برای مّیت پس از دفن مرده، (منکر و نکیر) به سؤال و جواب از وی می 

 درخواست تثبیت قلب در جواب دادن کنیم.
 .)۲۰۳۹و۲۰۳۷) / نسایی (ش۲۳۰۱و۲۲۹۹لم (ش(صحیح): مس )٤(
  .)۱۵۴۷) / ابن ماجه (ش۲۳۰۲) (صحیح): مسلم (ش٥(

                                                                                                                                          



 پناهگاه مومن    ٨٢

 أذکار معامالت-۱۳

 بدھی و قرض ادای برای ) دعا۱۳-۱(

» 
َ
ْن ِسَواكَ أ ْغِنِ�ْ بَِفْضِلَك َ�مَّ

َ
ِفِ�ْ حِبََاللَِك َ�ْن َحَراِمَك َوأ

ْ
 .)١(»للَُّهمَّ اك

بم مگردان، و با فضل خود از ین، و رزق حرام نصکت یفاکای الله! مرا با رزق حاللت، «
 .»نکاز ین بی گرانید

» 
َ
 أ

ْ
ُعوُْذ بَِك ِمَن ال

َ
ْ أ ـَحَزِن، ـللَُّهمَّ إِ�ِّ

ْ
 َهمِّ َوال

ْ
ُْخِل َوال َكَسِل، َوابلْ

ْ
َعْجِز َوال

ْ
، وََضلَِع ـَوال ُجنْبِ

يِْن وََغلَبَِة الرَِّجالِ   .)٢(»ادلَّ
مردان  ۀنی بدھی، و غلبیبار الھا! من از غم و اندوه، ناتوانی و سستی، ُبخل و ترس و سنگ«

 .»برمبه تو پناه می

 ارکطلب برای بدھی، پرداخت ھنگام ) دعا۱۳-۲(

َداءُ بَاَرَك «
َ
أل

ْ
ـَحْمُد َوا

ْ
لَِف ال ْهِلَك َوَمالَِك، إِ�ََّما َجَزاُء السَّ

َ
 .)٣(»اُهللا لََك يِفْ أ

ر و ادای قرض کدھنده، تش ت اندازد، ھمانا پاداش قرضکات و مالت برخداوند در خانواده«
 .»اوست

 کردن و یا خرید حیوان ) دعای ازدواج۱۳-۳(

 «د: ید، بگویخریا حیوانی  شتریا یرد کی از شما ازدواج یکھرگاه 
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ْ أ للَُّهمَّ إِ�ِّ

تََها َعلَيْهِ 
ْ
ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشَِّها َورَشِّ َما َجبَل

َ
تََها َعلَيِْه َوأ

ْ
 .)٤(»َخْ�ََها وََخْ�َ َما َجبَل

م و از بدی او و بدی ینما را مسألت می ویشیکر او، ُخُلق و ُخوی نیبار الھا! من از تو خ«
ق

ُ
 .»برمش به تو پناه مییو ُخو ُخل

 .)۳۵۶۳) / ترمذی (ش۵۶۳) (صحیح): بزار (ش١(
را برایش آن أی کوھی قرض داشته باشد، خداوندھر کس این دعا را بخواند، اگر چه به اندازه 

 کند.ادا می
  .)۷۰۴۸مسلم (ش) / ۶۳۶۹و۲۸۹۳) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۴۶۸۳) / نسایی (ش۱۶۴۱۰) (صحیح): احمد، المسند (ش٣(
 .)۲۲۵۲) / ابن ماجه (ش۲۱۶۲) (صحیح): ابوداود (ش٤(
بکشد و دعای فوق را (یا بر آن) خرید، دست بر کوھانش ای) (یا ھر وسیلهشتری  کسیھرگاه  

 بخواند.

                                                         



 ٨٣  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 أذکار مناکحات-۱۴

 ایأذکار قبل از خواندن عقد نکاح و ھر خطبه )۱۴-۱(
کردند: ای را با أذکار زیر شروع مینکاح و ھر سخنرانی و خطبه ۀصیغ ج پیامبر

» ِ َْمَد ِ�َّ
ْ
ُ  ،إِنَّ احل

َ
ُ فََال ُمِضلَّ هل ْ�ُفِسنَا َمْن َ�ْهِد ا�َّ

َ
وِر أ �َْستَِعينُُه َو�َْستَْغِفُرُه َوَ�ُعوُذ بِِه ِمْن رُشُ

 ُ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
َها  ،َوَمْن يُْضِلْل فََال َهاِدَى هل ُّ�

َ
يَا �

 ِ
َّ

ْ ٱ﴿ يَن آَمنُوااذل َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ�  .]۱[النساء:  ﴾ا�ِيبٗ َ�َن َعلَيُۡ�ۡم رَ  �َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
[آل عمران:  ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

َها ﴿ .]۱۰۲ ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَۡوٗ�  �َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر  ٧٠َسِديٗدا َوقُولُوا

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ ٱلَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع   .)١(»]۷۱-۷۰[األحزاب:  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
نماییم و از طلبیم و از وی طلب مغفرت میاز آِن خداوند است و ما از وی یاری میحمد «

ای نخواھد بریم. ھرکس را خداوند ھدایت بخشد، گمراه کنندهشرارت نفسمان به وی پناه می
گمراه سازد ھدایتگری نخواھد داشت. » به سبب تعّدی و نافرمانیش«داشت و ھرکس را وی 

دھم محّمد بجز الله وجود ندارد و شھادت می» بر حّقی«چ معبود دھم که ھیو شھادت می
گر را بدو یه ھمدکد یزیبپرھ یاز خدائاید! (اوست. ای کسانی که ایمان آورده ۀبنده و فرستاد

گمان یه بکرا یز ؛دیخته داریرا گس یشاوندیوند خویه پکن ید از ایزید؛ و بپرھیدھ یسوگند م
د از یترسبد از خدا یه باکآن چنان  !دیا مان آوردهیه اک یسانک یا ( ).خداوند مراقب شما است

د مگر آن یرینم »د تا چون مرگتان به ناگاه در رسدید غافل نباشینک یسع«د و شما یخدا بترس
جه خدا یدر نت  د.ید و سخن حق و درست بگوئیمؤمنان! از خدا بترس یا ( ).دیه مسلمان باشک

غمبرش یاز خدا و پھرکه  د. اصالً یبخشا یگناھانتان را مند و ک یسته میاعمالتان را با

 .»)ابدی یدست م یبزرگ یابیامکو  یروزیند، قطعًا به پک یفرمانبردار

 ازدواج یکتبر ) دعای۱۴-۲(

 .)٢(»ُكَما يِفْ َخْ�ٍ ـبَاَرَك اُهللا لََك، َوَ�اَرَك َعلَيَْك، ومََجََع بَيْنَ «

و  کباروندتان را مُ یند، و پکت کار شما را بابرکد، و یت فرمایت عناکخداوند به شما بر«
 .»ر گرداندیباعث خ

  .)۲۱۲۰(صحیح): ابوداود (ش )١(
  .)۲۱۳۲) / ابوداود (ش۵۲۲منصور، السنن (ش) (صحیح): سعید بن ٢(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٨٤

 ندکمی ازدواج هک سیک دعای )۱۴-۳(

 «د: یرد بگوکی از شما ازدواج یکھرگاه 
َ
تََها َعلَيِْه أ

ْ
لَُك َخْ�ََها وََخْ�َ َما َجبَل

َ
ْسأ

َ
ْ أ للَُّهمَّ إِ�ِّ

َها َورَشِّ َما  ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
تََها َعلَيْهِ َوأ

ْ
 .)١(»َجبَل

ق و ُخوی نیبار الھا! من از تو خ«
ُ
م و از بدی او و بدی ینمارا مسألت می ویشیکر او، ُخل

ق و ُخو
ُ
 .»برم می ش به تو پناهیُخل

 ھمسر با ھمبسترشدن از قبل ) دعای۱۴-۴(

 � اِهللا، «
َ
يَْطاَن أ يَْطاَن، وََجنِِّب الشَّ  .)٢(»َما َرَزْ�تَنَاللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ

فرمائی ت مییطان را از آنچه به ما عنایطان دور بدار، و شیا! ما را از شیبه نام الله! خدا«
 .»نکمحروم  )عنی فرزندی(؛

 بعد از خوردن ولیمه ) دعای۱۴-۵(

ْطَعَمِ�ْ َهَذا وَ اَ «
َ
ْي أ ِ

َّ
ـَحْمُد ِِهللا اذل

ْ
ْ  ل ةٍ َرَزقَنِيِْه، ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ  قُوَّ

َ
 .)٣(»َوال

 .»ه من قدرت و توانی داشته باشمکنید بدون این غذا را به من خورانیه اکسپاس خدای را «

 ُمْستَْغً� اَ «
َ
 ُموَدٍَّع، َوال

َ
يِفٍّ َوال

ْ
 ُمبَاَرً� ِ�يِْه َ�ْ� َمك

ً
ـَحْمُد ِِهللا مَحًْدا َكثِْ�ًا َطيِّبا

ْ
  ل

َ
 .)٤(»َ�نُْه َر�َّنا

شه یاز است و درخواست از او ھمین بی هکی را ی، خداکزه و مبارکیپااد، یار زیش بسیستا«
 .»»اشمان را قبول فرمیستا«ازمندند، پروردگارا! یادامه دارد، و ھمه به او ن

 فرزند محافظت برای ) دعا۱۴-۶(
سپرد تا آنھا  می را به خدا بنیلمات، حسن و حسکن یبا خواندن ا ج رسول الله

ٍة، َوِمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ «ند: کرا حفاظت  ِة ِمْن لُكِّ َشيَْطاِن َوَهامَّ ِ�يُْذُكَما بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
ُ
أ

ةٍ  مَّ
َ
 .)١(»ال

  .)۱۹۱۸) / ابن ماجه (ش۲۱۶۲) (صحیح): ابوداود (ش١(
 .)۳۶۰۷و۳۶۰۶) / مسلم (ش۳۲۷۱و۵۱۶۵) (صحیح): بخاری (ش٢(
ھر کس ھنگام مقاربت با زنش این دعا را بخواند، اگر فرزندی به دنیا بیاید، آن فرزند از شّر  

 شیطان محفوظ است.
  .)۲۶۹۰) / دارمی، السنن (ش۱۵۶۳۲احمد، المسند (ش ) (حسن):٣(
 .)۳۸۵۱) / ابوداود (ش۵۴۵۸) (صحیح): بخاری (ش٤(

                                                         



 ٨٥  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

طان و یامل الله از بدی ھر شکلمات ک ۀلیرا به وس )نیحسن و حس(من شما دو نفر «
 .»سپارمجانور زھردار و زخم چشم به حفظ خدا می

 ) دعای موقع ذبح عقیقه۱۴-۷(

 � اِهللا َواُهللا أ�رب («
َ
  )٢(للَُّهمَّ ِمنَْك َولََك)أ

َ
ْ أ  .)٣(»للَُّهمَّ َ�َقبَّْل ِم�ِّ

ن است، بارالھا! از جانب تو است، و برای تو است، الھی! از من یبه نام الله، و الله بزرگتر«
 .»ریبپذ

 أذکار صبح و شب -۱۵
َغَداِة َحىتَّ « فرمود: ج رسول الله

ْ
 ِمْن َصَالِة ال

َ
ْ�ُعَد َمَع قَْوٍم يَْذكُروَن اهللا َ�َعاىل

َ
ْن أ

َ
أل

ْ�ُعَد َمَع قَْوٍم 
َ
ْن أ

َ
ِ إِْسَماِ�يَل، َوأل

َ
ْرَ�َعًة ِمْن َودل

َ
ْعِتَق أ

ُ
ْن أ

َ
َحبُّ إيِلَّ ِمْن أ

َ
ْمُس أ َ�ْطلَُع الشَّ

 
َ

َعرْصِ إِىل
ْ
ْر�ََعةً  يَْذُكُروَن اهللا ِمْن َصَالِة ال

َ
ْعِتَق أ

ُ
ْن أ

َ
َّ ِمْن أ َحبُّ إيِلَ

َ
ْمُس أ ْن َ�ْغُرَب الشَّ

َ
 .)٤(»أ

نند، در نزد کر الله تعالی را بکه از نماز صبح تا طلوع آفتاب ذکنم یاگر من با گروھی بنش«
ل است، و اگر با گروھی یردن چھار برده از فرزندان اسماعکمن دوست داشتنی تر از آزاد 

ردن چھار برده کنند، نزد من از آزاد کاد یه خدا را از نماز عصر تا غروب آفتاب کنم یبنش
 .»تر استدوست داشتنی

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

�ِض� ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡ� يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ�  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ءٖ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ َوِسَع ُكۡرِسيُُّه  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِنۡ  �َِ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ ٱإِ�َّ بَِما َشآَء �َضۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ۡ�

 .]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥يمُ ۡلَعظِ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو 
 ).) بیان شده است۱۱-۶( ۀر شمارکه در ذین آیا ۀ(ترجم

 .)۴۷۳۹) / ابوداود (ش۳۳۷۱) (صحیح): بخاری (ش١(
 ج این دعا برا حفظ فرزند از آسیب وگزند شیاطین جّن و انس است. وتعویذ انبیایی چون محمد 

 باشد.می ÷و اسحاق ÷و اسماعیل ÷و ابراھیم
  .)۵۱۹۹) / مسلم (ش۷۳۹۹) (صحیح): بخاری (ش٢(
 .)۲۷۹۴) / ابوداود (ش۵۲۰۳) (صحیح): مسلم (ش٣(
  .)۳۶۶۹ابوداود (ش»): أعتق أربعة«) (صحیح به جز: ٤(

                                                                                                                                          



 پناهگاه مومن    ٨٦

 �سم اهللا الرمحن الرحيم
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  �َّ

َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢لصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 .]۴-۱[اإلخالص: 
 ).) بیان شده است۱۱-۶( ۀر شمارکدر ذ اتین آیا ۀ(ترجم

 �سم اهللا الرمحن الرحيم
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿

َ
ِ َما َخلَقَ  ١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

َٰ�ٰتِ ٱ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ  .]۵-۱[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

 �سم اهللا الرمحن الرحيم
 ).) بیان شده است۱۱-۶( ۀر شمارکدر ذ اتین آیا ۀ(ترجم

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱقُۡل أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ

ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ نَّةِٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ  .]۶-۱[الناس:  ﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ
 ).) بیان شده است۱۱-۶( ۀشمارر کدر ذ اتین آیا ۀ(ترجم

 .)١(د)نھا سه بار خوانده شو ن سورهی(ا
» 

ْ
ْصبََح ال

َ
ْصبَْحنَا َوأ

َ
ُك ِهللاِ ـأ

ْ
ُ  )٢(ُمل

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ـَحْمُد ِِهللا، ال

ْ
َوال

 
ْ
ٍء قَِديٌْر، رَبِّ ـال ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال ُك َوهلَ

ْ
َْوِم وََخْ�َ َما  ُمل لَُك َخْ�َ َما يِفْ َهَذا ايلْ

َ
ْسأ

َ
أ

َكَسِل، وَُسوِْء )٣(َ�ْعَدهُ 
ْ
ُعوُْذ بَِك ِمَن ال

َ
َْوِم َورَشِّ َما َ�ْعَدُه، رَبِّ أ ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشِّ َما يِفْ َهَذا ايلْ

َ
، َوأ

ُعوُْذ بَِك ِمْن َعَذاٍب يِف انلَّاِر وََعَذاٍب 
َ
، رَبِّ أ ِكرَبِ

ْ
َقرْبِ ال

ْ
 .)٤(»يِف ال

چ یخداست، ھ م، و حمد از آِن یدیان، شب را برای خدا به صبح رسانیما و تمام جھان«
وجود ندارد. پادشاھی و حمد فقط از آن  ،ی نداردیکتاست و شریکه کمعبودی، بجز الله 
 ر آنچه بعد از آنین روز است و خیر آنچه در ایز قادر است. الھی! من خیاوست و او بر ھر چ

ن روز و ما بعد آن، وجود دارد، به تو پناه یه در اکطلبم، و از شّر آنچه است را از از تو می

(صحیح):  کند.) ھر کس این آیات را سه مرتبه ھنگام صبح و شب بخواند از ھر چیز کفایتش می١(
  .)۵۴۲۸) / نسایی (ش۳۵۷۵) / ترمذی (ش۵۰۸۴ابوداود (ش

ِ «فرمود: شب بجای جمله فوق می) وھنگام ٢( ُك ِ�َّ
ْ
ل ـُ ْمىَس الـم

َ
ْمَسيْنَا َوأ

َ
 .»أ

ُعوْذُ « :ندفرمودی فوق میشب بجای جمله ) ھنگام٣(
َ
لَّيلَِة وََخْ�َ َما َ�ْعَدَها، َوأ

ْ
لَُك َخْ�َ َما يِفْ َهِذهِ ال

َ
ْسأ

َ
رَبِّ أ

 .»يِفْ َهِذهِ اللَّيلَِة َورَشِّ َما َ�ْعَدَهابَِك ِمْن رَشِّ َما 
  .)۵۰۷۳) / ابوداود (ش۷۰۸۴و۷۰۸۳صحیح): مسلم (ش) (٤(
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برم، بار الھا! من از عذاب آتش و ری به تو پناه مییبرم. الھی! من از تنبلی و بدی ھای پ می
 .»برمقبر به تو پناه می

» 
َ
ْمَسيْنَاأ

َ
ْصبَْحنَا، َو�َِك أ

َ
َْك النُُّشْورُ ، وَ )١(للَُّهمَّ بَِك أ

َ
ْيَا، َو�َِك َ�ُموُْت َو�يِل

َ
 .)٢(»�َِك �

م، و یا م، و به خواست تو زندهیدیت تو به شب رسیم، و با عنایردکبار الھا! با لطف تو صبح «
 .»ز ما بسوی تو استیم، و رستاخیریمبه خواست تو می

» 
َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
ْ ال نَْت َر�ِّ

َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك وَ للَُّهمَّ أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
وَْعِدَك َما  َخلَْقتَِ�ْ َوأ

بُوُْء بَِذنيِْبْ فَاْغِفْر يِلْ 
َ
، َوأ َّ بُوُْء لََك بِِنْعَمتَِك يلَعَ

َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
فَإِنَُّه اْستََطْعُت، أ

نَْت 
َ
 أ

َّ
نُوَْب إِال  َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
 .)٣(»ال

نیست، تو مرا آفریدی، و » بر حق«تو پروردگار من ھستی، بجز تو معبود دیگری الھی! «
 عده ام با تو بر حسب استطاعت خود، پایبند ھستم، و از شرِّ وتو ھستم، و بر پیمان و  ةمن بند

کنم، و ای، اعتراف میبرم، به نعمتی که به من عطا فرمودهام به تو پناه میآنچه که انجام داده
 .»بخشایدچرا که بجز تو کسی گناھان را نمی ؛نمایم، پس مرا ببخشایم اقرار میبه گناھ

» 
َ
ْ أ نََّك اُ ْشِهُدَك وَ اُ  )٤(ْصبَْحُت اَ للَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
ِقَك، �

ْ
يَْع َخل ْشِهُد مَحَلََة َعرِْشَك، َوَمَالئَِ�تََك ومََجِ

ِ َ
َ

 إِهل
َ
نَْت اُهللا ال

َ
�َْك إأ  رَشِ

َ
نَْت وَْحَدَك ال

َ
 أ

َّ
ُ ال نَّ �ّمداً َ�بُْدَك َورَُسْول

َ
 .)٥(»َك لََك َوأ

 ).بار خوانده شود چھار دعان یا(
مخلوقات تو را  ۀیلکن صبحگاه، تو را و حامالن عرش و تمام فرشتگانت و یالھی! من در ا«

-گانهیوجود ندارد، تو » بر حّق «گری یالله ھستی، بجز تو معبود د ،ه توکن یرم بر ایگگواه می

 .»تو است ۀبنده و فرستاد ج ی نداری، و محّمدیکای و شر

ـَمِصْ� «: ندفرمودھنگام شب می )١(
ْ
َْك ال

َ
ْيَا، َو�َِك َ�ُموُْت َو�ِيل

َ
ْصبَْحنَا، َو�َِك �

َ
ْمَسيْنَا، َو�َِك أ

َ
للَُّهمَّ بَِك أ

َ
 .»أ

  .)۵۰۷۰) / ابوداود (ش۱۱۹۹المفرد (ش) (صحیح): بخاری، االدب ٢(
 .)۵۰۷۲) / ابوداود (ش۶۳۲۳و۶۳۰۶) (صحیح): بخاری (ش٣(
 ھمان و در گفته ھنگام صبح یا و بمیرد، شب آن در و گفته اخالص با را ھر کس ھنگام شب آن 

 گردد.داخل می بھشت به بمیرد روز
يتُ «شب گفته شود:  ) ھنگام٤( سَ مَّ إِنِّی أَمْ  .»أَللَّهُ
 .)۲۹۷) / طبرانی، الدعاء (ش۵۰۷۱صحیح): ابوداود (ش) (٥(
شود. و ھر کس دو بار آن ھر کس این دعا را یک مرتبه بخواند، یک چھارم بدنش از آتش رھا می 

گردد و ھر کس سه بار آن را بگوید، سه چھارم بدنش از آتش را بگوید، نصف بدنش از آتش رھا می
 کند.آن را بگوید، از آتش جھنم نجات پیدا میگردد و ھر کس چھار بار رھا می

                                                         



 پناهگاه مومن    ٨٨

» 
َ
، للَُّهمَّ اَعفِِ�ْ يِفْ أ   بََدِ�ْ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
، اللَُّهمَّ اَعفِِ�ْ يِفْ برََصِْي، ال للَُّهمَّ اَعفِِ�ْ يِفْ َسْميِعْ

 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن أ

َ
َفْقِر، َوأ

ْ
ُ�ْفِر، َوال

ْ
ُعوُْذ بَِك ِمَن ال

َ
نَْت للَُّهمَّ أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
، ال َقرْبِ

ْ
 .)١(»َعَذاِب ال

ت ده، بجز یا! در چشمم عافیت ده، خدایت ده، بارالھا! در گوشم عافیبارالھا! در بدنم عاف«
برم، از  می برم، از فقر به تو پناه می فر به تو پناهکوجود ندارد، از » بر حّق «گری یتو معبود د

 .»وجود ندارد» بر حّق «گری یتو معبود دبرم، بجز  می عذاب قبر به تو پناه

ُ ٱَحۡسِ�َ ﴿ ُۡتۖ َوُهَو َربُّ  �َّ  . ]۱۲۹[التوبة:  ﴾ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ
ردم و او کل کست، بر تو تو ین» بر حّق «گری یافی است، بجز او معبود دکالله برای من «

 .»پروردگار عرش بزرگ است

» 
َ
ْ�يَا َواآلِخَرةِ، أ َعاِ�يََة يِفْ ادلُّ

ْ
َعْفَو َوال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ْ أ  للَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
َعاِ�يََة يِفْ أ

ْ
َعْفَو َوال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ْ أ للَُّهمَّ إِ�ِّ

 ، ، َوَمايِلْ ْهِ�ْ
َ
 ِديِْ�ْ وَُدْ�يَاَي، َوأ

َ
 للَُّهمَّ اْسرُتْ َعْورَايِتْ، َوآِمْن َرواَْعيِتْ، أ

َ
، للَُّهمَّ اْحفَ أ ْظِ�ْ ِمْن َ�ْ�ِ يََديَّ

، َوَ�ْن شِ  ، َوَ�ْن يَِميِْ�ْ يِفْ
ْ
ُعوُْذ بِعَ َوِمْن َخل

َ
، َوِمْن فَْوِ�ْ، َوأ يِْتْ َظ َمايِلْ

َ
ْ�تَاَل ِمْن حت

ُ
ْن أ

َ
 .)٢(»َمتَِك أ

ا، ین، دنیت دیخواھم. بارالھا! عفو و عافا و آخرت را از تو مییت دنیالھی! عفو و عاف«
منی مبّدل یوب مرا بپوشان و ترس مرا به ایم. بارالھا! عینمام را از تو مسألت میخانواده و مالَ 

الھی! مرا از جلو، پشت سر، سمت راست و چپ و باالی سرم، محافظت بفرما، و به بزرگی  ساز.
 .»شته شومکن ییه بطور ناگھانی از طرف پاکنیبرم از امی و عظمت تو پناه

» 
َ
ْن للَُّهمَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
ٍء َوَمِليَْكُه، أ ّ يَشْ

رَِض، َربَّ لُكِ
ْ
أل

ْ
َمَواِت َوا َهاَدِة فَاِطَر السَّ َغيِْب َوالشَّ

ْ
لَِم ال

َ
اع

ْ�رَتَِف ىلَعَ �َ 
َ
ْن أ

َ
ِكِه، َوأ يَْطاِن َورِشْ ، َوِمْن رَشِّ الشَّ ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشِّ َ�ْفيِسْ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْفيِسْ ال

 
َ
 ُمْسِلمٍ ُسوْءاً، أ

َ
ُه إِىل ُجرَّ

َ
 .)٣(»ْو أ

ز، من یھر چ کن، پروردگار و مالیو زم ھا آسماندگار یار، آفرکنھان و آش ۀبارالھا! ای دانند«
بش، و از یطان و دام فریست، از شّر نفس و از شّر شیگری نیه بجز تو، معبود دکدھم گواھی می

 .»برم برسانم، به تو پناه میا به مسلمانی، بدی یار بدی شوم و کب که خود مرتکنیا

َعِليْمُ «
ْ
ِميُْع ال َماِء َوُهَو السَّ  يِف السَّ

َ
رَِض َوال

َ
أل

ْ
ٌء يِف ا  يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ

َ
ْي ال ِ

َّ
 .)٤(»� اِهللا اذل

 .)۵۰۹۲) / ابوداود (ش۲۰۴۳۰(حسن): احمد، المسند (ش )١(
  .)۵۰۷۶) / ابوداود (ش۴۷۸۵) (صحیح): احمد، المسند (ش٢(
  .)۳۵۲۹) / ترمذی (ش۶۸۵۱) (صحیح): احمد، المسند (ش٣(
 .)۴۷۴) / احمد، المسند (ش۷۹) (صحیح): طیالسی، المسند (ش٤(
 تواند به وی ضرر برساند.ھر کس ھر صبح و یا ھر شب این دعا را سه مرتبه بخواند، ھیچ چیزی نمی 
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رساند، و او شنوا و ن و آسمان، گزندی نمییز در زمیچ چیه با نام وی ھکی یبه نام خدا«
 .»دانا است

 َ�ْفيِسْ َطْرفََة َ�ْ�ٍ يَا َ�يُّْوُم بِرمَحَ يَا يَحُّ «
َ

ِ�ْ إىِل
ْ
 تَِ�ل

َ
ُه َوال

َّ
ِ�ْ لُك

ْ
ْصِلْح يِل َشأ

َ
ْستَِغيُْث أ

َ
 .)١(»تَِك أ

امورم را اصالح بفرما،  ۀخواھم، ھممی کرحمت تو از تو کم ۀای زنده و پابرجا! به وسیل«
 .»مکنزدن به حال خود رھا  چشم به ھم کی ۀو مرا به انداز

ِْسَالمِ «
ْ

ْصبَْحنَا ىلَعَ فِْطَرِة اإل
َ
ِْخَالِص، وىلََعَ ِديِْن نَِبيِّنَا �ّمد)٢(أ

ْ
، وىلََعَ ج ، وىلََعَ لَكَِمِة اإل

 
ْ
 َوَما اَكَن ِمَن ال

ً
 ُمْسِلما

ً
بِيْنَا إِبَْراِهيَْم، َحنِيْفا

َ
�ِْ�َ ـِملَِّة أ  .)٣(»ُمرْشِ
امبرمان ین پی، دتوحید ال إله إّال الله) ۀکلم؛ یعنی( اخالص ۀلمکما بر فطرت اسالم، «

ل یه فقط به سوی حق، تماکمی یم، ھمان ابراھیردکم؛ صبح ین پدرمان ابراھیو آئ ج محّمد
 .»ان نبودکداشت و فرمانبردار خداوند بود، و از مشر

 .)(صد مرتبه خوانده شود )٤(»ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ «
 .»نمک یان میش او را بیو منّزه است خداوند، و من ستا کپا«

» َ
َ

 إِهل
َ
 اهللاُ  ال

َّ
  إِال

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
ٍء قَِديْرٌ ـوَْحَدُه ال ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
(ده  »ُمل

 .)٥()خوانده شودبار 
از آِن  شیو ستا پادشاھیی ندارد، یکست، او شرین» بر حّق «گری یبجز الله معبود د«

 .»ز توانا استیاوست، و او بر ھر چ

» 
ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ٍء قَِديْرٌ ـال ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك، َوهل

ْ
 .)١(»ُمل

 .)۱۰۴۰۵) / نسایی، السنن الکبری (ش۶۳۶۸) (صحیح): بزار (ش١(
ْمَسينَا ىلَعَ فِْطَرةِ اإلِْسَالمِ « فرمود: ) ھنگام شب می٢(

َ
 .»أ

  .)۹۸۳۱(ش) / نسایی ۱۵۳۶۴) (صحیح): احمد، المسند (ش٣(
 .)۷۰۱۹و۷۰۱۸) / مسلم (ش۳۲۹۳و۶۴۰۵) (صحیح): بخاری (ش٤(
شود اگر چه مانند کف ھر کس این ذکر را ھر روز صد مرتبه بخواند، تمام گناھانش آمرزیده می 

 دریاھا زیاد باشد.
 .)۲۳۹ص۲۳) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۲۶۵۵۱صحیح): احمد (ش) (٥(
اش از صبح و یا بعد از نماز مغرب ده مرتبه انجام دھد، ھر مرتبهھر کس این أذکار را بعد از نم 

بوده و به ازای ھر مرتبه ھم ده حسنه برایش  ÷ھمانند آزاد کردن ده برده از نوادگان اسماعیل
رساند مگر این گردد و آن روز ھیچ گناھی به وی ضرر نمینوشته شده و ده گناه از وی پاک می

 که شرک ورزیده باشد.

                                                         



 پناهگاه مومن    ٩٠

 ).بار خوانده شود (ھنگام صبح، صد
ست، یی برای او نیکتاست و شریکوجود ندارد، » بر حّق «چ معبودی به جز الله یھ«

 .»ز تواناستیپادشاھی و حمد از آِن اوست، و او بر ھر چ

ِقِه، َورَِضا َ�ْفِسِه، َوِزنََة َعرِْشِه َوِمَداَد لَكَِماتِهِ  ،ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ «
ْ
  .»َعَدَد َخل

 .)٢()(ھنگام صبح، سه بار خوانده شود
ی ـنیاش و سنگخشنودیو دگانش یش او را به تعداد آفریو ستای الله کح و پایتسب«

 .»مینماان مییعرشش و جوھر سخنانش، ب

ْهِ «
َ

تُوُْب إيِل
َ
ْستَْغِفُر اَهللا َوأ

َ
 .)٣()(روزانه صدبار خوانده شود »أ
 .»نم و به سوی او برمی گردمک می من از الله طلب آمرزش«

اِت « ُعوُْذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
 .»ِمْن رَشِّ َما َخلََق أ

 .)٤((ھنگام شب، سه بار خوانده شود)

ای پناه خداوند از شّر ھر آفریده )٥(»نقصیعنی؛ کالم کامل و بی«به کلمات تاّمات «
 .»برم می

 
 
 
 

 .)۷۰۱۹و۷۰۱۸) / مسلم (ش۶۴۰۵و۳۲۹۳صحیح): بخاری (ش( )١(
ھر کس این دعا را ھر صبح ده مرتبه بخواند، ھمانند آزاد کردن ده برده بوده و برای فرد ھم صد  

گردد وتا وقتیکه شب شود از شیطان محافظت شده حسنه نوشته شده و صد گناه از وی پاک می
خیر ندارد مگر اینکه او ھم این أذکار را انجام داده  ی وی عملو روز قیامت ھم، کسی به اندازه

 باشد.
 .)۱۵۰۵ش) / ابوداود (۷۰۸۸و۷۰۸۹) (صحیح): مسلم (ش٢(
 ثواب این أذکار، برابر با ثواب أذکاری است که یک فرد، در یک روز بگوید. 
  .)۱۳۳۷) / نسایی (ش۳۰۰) / ترمذی (ش۱۳۶۲) (صحیح): مسلم (ش٣(
 .)۲۳۶۵۰) / احمد، المسند (ش۷۰۵۶و۷۰۵۵) (صحیح): مسلم (ش٤(
 رساند.ھر کس این دعا را ھر شب یا صبح سه بار بخواند، آن روز یا شب چیزی به وی آسیب نمی 
باشد عیب و نقص و به طور مطلق کامل میآنجائیکه ھر کالمی نقص دارد و کالم خداوند بی از)  ٥(

 پناه بردن به آن نیز کامل است.

                                                                                                                                          



 ٩١  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 ج اکرم پیامبر صلوات فرستادن بر -۱۶

 ج رمکا امبریپ بر فرستادن درود لتی) فض۱۶-۱(

َ ٱإِنَّ ﴿ �َِكَتهُ  �َّ ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ ِ َها  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َعلَۡيهِ َوَسّلُِمواْ  �َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

 .]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦�َۡسلِيًما

بر او درود د! یا مان آوردهیه اک یسانک یا فرستند، یامبر! درود میبر پ شیها تهو فرش خدا«
 .)١(»دیم (فرمان او) باشیامًال تسلکد و یید و سالمت، گویفرست

َّ َصَالًة َص�َّ اُهللا َعلَيِْه بَِها َعرْشاً «د: وفرم ج رسول الله  .)٢(»َمْن َص�َّ يلَعَ
 .»فرستد می درود بفرستد، خداوند بر او ده درود یکس بر من کھر«

َْعلُوا «: فرمود ج رسول الله و
َ

 جت
َ
؛ فَإِنَّ َصَالتَُ�ْم َ�بْلُُغِ� ال َ�رْبي ِ�يَْداً وََصلُّوا يلَعَّ

 .)٣(»َحيُْث ُكنْتُمْ 
را ھرجا یز ؛دیبر من درود بفرست بلکهد، ینکارت قبر من عادت نین فرمودند: به زیھمچن«

 .»رسدد درود شما به من مییه باشک

َّ بَلِخيُْل َمْن ُذِكْرُت اَ «: اندفرموده ج و رسول الله  .)٤(»ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ

 .»ند و بر من درود نفرستدیه نام مرا نزد او بگوکسی است کل یبخ«

ِ إِنَّ «فرمودند:  ج ز رسول اللهین و مَّيِت ِ�َّ
ُ
رِْض ُ�بَلُِّغوِ� ِمْن أ

َ
َمالَئَِ�ًة َسيَّاِحَ� يِف األ

َالمَ   .»رسانند می گردند و سالم امتم را به منمین یه روی زمکخداوند فرشتگانی دارد « .)٥(»السَّ

 رَدَّ «فرمودند:  ج رسول اللهز ین و
َّ
َّ إِال َحٍد �َُسلُِّم يلَعَ

َ
َّ ُرويِحَ  َما ِمْن أ رُدَّ اُهللا ىلَعَ

َ
 َحىتَّ أ

َالم  .)١(»َعلَيِه السَّ

و تکریم و شرافت و بزرگی دادن به  عبارت است از نزول رحمت ج خدا بر محّمددرود  و  صلوات )١(
 .درود مؤمنان بر او، صلوات فرستادن است و درود فرشتگان دعا و طلب آمرزش برای اوایشان و 

در واقع در بردارندة این معانیست: سالم و درود بر تو باد و سالم که ھمان الله  ﴾وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما﴿
 .گشتن است ج تسلیم فرمان و منقاد اوامر پیغمبرذوالجالل است نگھدار و حافظت باشد و 

  .)۳۶۱۴) / ترمذی (ش۵۲۳) / ابوداود (ش۸۷۵) (صحیح): مسلم (ش٢(
  .)۴۱۶۲االیمان (ش) / بیھقی، شعب ۲۰۴۴) (صحیح): ابوداود (ش٣(
  .)۳۵۴۶) / ترمذی (ش۱۷۳۶) (صحیح): احمد، المسند (ش٤(
  .)۴۳۲۰) / احمد، المسند (ش۲۱۵ص۲) (صحیح): عبدالرزاق، المصنف (ج٥(
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گرداند تا جواب سالمش را برمی ه به من سالم دھد، خداوند روحم را به منکس کھر«
 .»بدھم

َ َعزَّ وََجلَّ َو�َُصلُّوَن ىلَعَ «: فرمودند ج رسول الله و  يَْذُكُروَن ا�َّ
َ

َما َ�َعَد قَْوٌم َمْقَعًدا ال

َنََّة لِلثََّواِب  ج انلَّيِبِّ 
ْ
ِقيَاَمِة َو�ِْن َدَخلُوا اجل

ْ
ةً يَْوَم ال  اَكَن َعلَيِْهْم َحرْسَ

َّ
 .)٢(»إِال

 امبرشان درود نفرستد،یند و بر پکر الله را نکذ ،ند و در آنیھر گروھی در مجلسی بنش«
 .»شودافسوس وارد می بر آنھا حسرت وامت یروز ق داخل بھشت ھم شوند،اگرچه 

 ج رمکا امبریپ بر فرستادن درود کیفّیت )۱۶-۲( 
ِ قَْد َعِلْمنَا َكيَْف �َُسلُِّم َعلَيَْك « نَا يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
فََكيَْف نَُص�ِّ َعلَيَْك َخَرَج َعلَيْنَا َ�ُقل

يدٌ  يٌد َ�ِ  قَاَل َ�ُقولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ �ّمد وىلََعَ آِل �ّمد َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ
يدٌ  َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك مَحِ

ْ
يدٌ  اللَُّهمَّ بَاِرْك ىلَعَ �ّمد وىلََعَ آِل �ّمد َكَما بَاَر� ِ�َ«٣. 

م چگونه بر تو سالم یدانیرسول خدا! م یم: ای، گفتندف آوردینزد ما تشر ج امبریپ«
ا! بر محّمد و آل محّمد ید: خداییم؟ فرمودند: بگویم، اما چگونه بر تو صلوات بفرستیبفرست

؛ خداوندا! یش شده و بزرگواریکه تو ستا یم درود فرستادیدرود بفرست، چنانکه بر آل ابراھ
 یکه به راست یم برکت عطا کردیبه محّمد و آل محّمد برکت عطا کن ھمچنان که به آل ابراھ

 .)یتو ستوده و بزرگوار ھست

 أذکار لباس پوشیدن-۱۷

 )٤(لباس دنیپوش )دعای۱۷-۱(

ِ اَ « ـَحْمُد ِ�َّ
ْ
ي َكَساِ� َهَذا (اثلَّوَْب) ل ِ

َّ
 .)٥(»ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِمّ� وال قُوةٍ  َوَرَزقَنِيهِ  اذل

  .)۲۰۷۳) / ابوداود (ش۱۰۸۱۵) (صحیح): احمد، المسند (ش١(
 .)۵۹۲و۵۹۱) / ابن حبان (ش۹۹۹۶۵) (صحیح): احمد، المسند (ش٢(
 .)۱۲۸۹) / نسایی (ش۹۷۸) / ابوداود (ش۹۳۵و۹۳۶) / مسلم (ش۶۳۵۷بخاری (ش(صحیح):  -٣
نُ  يْعِجبُهُ  ج انلَّىِب  اَكنَ «روایت نموده:  لالمؤمنین عائشهأّم ) ٤( ِلهِ  ىِف  اتلَّيمُّ ِلهِ  �َنَعُّ نِهِ  َوِ�  َوُطُهورِهِ  َوتَرَجُّ

ْ
 َشأ

هِ 
ِّ
 از کردن شروع کارھایش، یوھمه گرفتن وضو موھا، کردن شانه کفش، پوشیدن در ج پیغمبر«. »لُك

 .)۶۴۰ش( مسلم) / ۱۶۸و۵۳۸۰و۴۲۶ش( بخاری): . (صحیح»پسندیدمی را راست سمت
  .)۴۰۲۵) / ابوداود (ش۲۶۹۰حسن): دارمی، السنن (ش) (٥(

                                                                                                                                          



 ٩٣  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

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

 دهیپوش نو لباس هک سیک برای دعا )۱۷-۲(

 ـُ�بْلِ «
َ

 .)١(»ي وُ�ِْلُف اُهللا َ�َعاىل
د، و خداوند تعالی به جای آن، لباس ییھنه نماکد، و ین لباس را تا مدتی بپوشیند اکخدا «

 .»»دیمر طوالنی برخوردار نماعنی خداوند شما را از عُ ی«گری به شما بدھد ید

 أذکار خوردن و آشامیدن-۱۸

 خوردن غذا از قبل دعای )۱۸-۱(

وَّ إَِذا «
َ
يَُقْل: � اِهللا، فِإْن �يَِسَ يِف أ

ْ
 فَل

ً
َحُدُ�ْم َطَعاَما

َ
َ�َل أ

َ
هِلِ أ وَّ

َ
يَُقْل: � اِهللا يِفْ أ

ْ
هِلِ فَل

ل غذا د، و اگر در اّو یبگو »� اهللاِ «ذا بخورد غی از شما خواست یکھرگاه، « .)٢(»َوآِخِرهِ 

هِلِ َوآِخِرهِ � اِهللا يِفْ « :دیرد بگوکخوردن فراموش  وَّ
َ
 .»»أ

َ َوُ�ْ  ج قَاَل يِل رَُسوُل اهللاِ « روایت کرده است: سعمر بن ابوسلمه ُم َسمِّ ا�َّ
َ

يَا ُغال
ه« .)٣(»�ِيَِميِنَك   تپسر! بسم الله بگو و با دست راست یابه من فرمود:  ج َرُسوُل اللَّ

 .»بخور

 غذا انیپا دعای )۱۸-۲(

ْي اَ « ِ
َّ

ـَحْمُد ِِهللا اذل
ْ
ْطَعَمِ�ْ َهَذا وَ ل

َ
ةٍ  أ  قُوَّ

َ
ْ َوال  .)٤(»َرَزقَنِيِْه، ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ

ه من قدرت و توانی داشته کنید بدون این غذا را به من خورانیه اکسپاس خدای را «
 .»باشم

 .)۶۰ص۶) / ابن ابی شیبه، المصنف (ج۴۰۲۲صحیح): ابوداود (ش) (١(
 .)۲۵ص۵لمعجم االوسط (ج) / طبرانی، ا۵۲۱۳صحیح): ابن حبان (ش) (٢(
گفتن در ابتدا و شکر آن در آخر، در خوردن و آشامیدن ھر چیزی و ھر  ِبْسِم اللهِ  دّقت شود 

 خوراکی و نوشیدنی مستحب است.
 ).۵۳۸۸) / مسلم (ش۵۳۷۶بخاری (شصحیح): ) (٣(
  .)۲۶۹۰) / دارمی، السنن (ش۱۵۶۳۲حسن): احمد، المسند (ش) (٤(
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 ُمبَاَرً� ِ�يِْه َ�ْ� اَ «
ً
ا َطيِّبا ـَحْمُد ِِهللا مَحًْدا َكِثْ�ً

ْ
  ل

َ
يِفٍّ َوال

ْ
 ُمْستَْغً�  َمك

َ
َ�نُْه  ُموَدٍَّع، َوال

 
َ
از است و درخواست از او ین ه بیکی را ی، خداکزه و مبارکیاد، پایار زیش بسیستا« .)١(»َر�َّنا
 .»»مان را قبول فرماشیستا«ازمندند، پروردگارا! یشه ادامه دارد، و ھمه به او نیھم

 زبانیم برای مھمان دعای )۱۸-۳(

» 
َ
ِرْك أ

َ
 َرَزْ�تَُهْم، َواْغِفْر لَ ـلَ للَُّهمَّ با

َ
 .)٢(»ُهْم َوارمَْحُْهمْ ـُهْم ِ�يْما

ت ده و آنھا را ببخش، و بر آنھا رحم کای، برشان ارزانی داشتهیه به اکالھی! آنچه را «
 .»نک

 باشد داشته دادن آب قصد ای دھد آب ما به هک سیک برای ) دعا۱۸-۴(

» 
َ
ْطِعْم َمْن أ

َ
ْسِق َمْن سَ ْطَعَم� اَ للُهمَّ أ

َ
 .)٣(»َقاِ� وأ

 .»دیه مرا نوشانکسی کد، و بنوشان به یه مرا خورانکسی کالھی! بخوران به «

 تازه ۀویم دنید دعای )۱۸-۵(

» 
َ
َا يِفْ أ

َ
َا يِفْ َصاِعنَا، َوَ�اِرْك نل

َ
َا يِفْ َمِديْنَِتنَا، َوَ�اِرْك نل

َ
َا يِفْ َ�َمِرنَا، َوَ�اِرْك نل

َ
 للَُّهمَّ بَاِرْك نل

نَا  .)٤(»ُمدِّ
 .»ت فرمایت عناکما بر ھایو وزن ھامانهیھای ما، شھر ما، و پوهیم بهبار الھا! «

 أذکار خواب-۱۹

 أذکار ھنگام خواب )۱۹-۱(
ھای وسوره دادمینار ھم قرار کرا ھمانند دعا  دن دو دستشیھنگام خواب ج پیامبر

د به یرسه میکی ید، سپس دو دستش را تا جایدممی دستانشخواند و در میر را یز
آن را  و نمودمیار را از سر و صورت و قسمت جلوی بدن آغاز کن ید، و ایمالمیبدنش 

 کردند.میرار کسه بار ت

  .)۳۸۵۱) / ابوداود (ش۵۴۵۸(ش) (صحیح): بخاری ١(
  .)۳۵۷۶) / ترمذی (ش۳۷۳۱ابوداود (ش  ؛)۵۴۵۹) (صحیح): مسلم (ش٢(
  .)۵۴۸۴و۵۴۸۳) (صحیح): مسلم (ش٣(
  .)۳۴۵۴) / ترمذی (ش۳۴۰۱و۳۴۰۰) (صحیح): مسلم (ش٤(

                                                         



 ٩٥  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ  ٣يُوَ�ۡ لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم  ٢لصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 .]۴-۱[اإلخالص: 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ َما َخلَقَ  ١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

َٰ�ٰتِ ٱ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ  .]۵-۱[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱقُۡل أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ

ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ نَّةِٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ  .]۶-۱[الناس:  ﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ

ُ ٱ﴿ ۚ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

�ِض� ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡ� يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ�  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ءٖ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ َوِسَع ُكۡرِسيُُّه  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِنۡ  �َِ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ ٱإِ�َّ بَِما َشآَء �َضۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ�  ۡ�

 .]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو 
شود  می ھرکس این آیه را در بسترش بخواند، محافظی از طرف خدا برایش گماشته

 .)١(شود صبح به او نزدیك نمیو شیطان تا 
 ).) بیان شده است۱۱-۶( ۀر شمارکدر ذ اتین آیا ۀ(ترجم

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

َحدٖ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
َ
َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك  رُُّسلِهِۦۚ  ّمِن َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َ
َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف  ٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱ َنا  ۡ�تََسَبۡتۗ ٱَ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  �َّ َر�َّ
نَاۚ َر�ََّنا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ � َكَما َ�َۡلَتهُ  َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن � ِينَ ٱَ�َ  ۥَوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ ِمن  �َّ

ۚ َر�َّنَ  ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغِفرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  اَ�ۡبلَِنا َنا نَت َمۡولَٮَٰنا  رَۡ�ۡ
َ
أ

نَاٱفَ   .]۲۸۶-۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
 .)١(ندک ت مییفاکد، او را یه را در شب قرائت نماین دو آیس اکھر

  .)۵۰۱۰و۳۲۷۵و۲۳۱۱) (صحیح): بخاری (ش١(
                                                         



 پناهگاه مومن    ٩٦

مان آوردند، همه به خدا، یامبر و مؤمنان به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایپ«
از  یکچ یان هیم :»ندیگوو می« مان آوردندیغمبرانش ایهای وی و پتابکفرشتگان او و 

م و یخواهم. پروردگارا! آمرزش تو را مییردکم و اطاعت یدیم و شنیگذارفرق نمیامبران او یپ
ف یلکش تیتوانائ ۀس جز به انداز کچ یخداوند به ه به سوی تو است. »همه«بازگشت 

ند به کب »هکبدی «ار کرا انجام دهد برای خود انجام داده، و هر  »خوبی« ارکند، هر ک نمی
ر. یمگ »بدان«م، ما را یا به خطا رفتیم یردکرده است. پروردگارا! اگر ما فراموش کان خود یز

ش از ما بودند، گذاشتی. یه پکسانی که بر کن را بر ما مگذار، آنچنان یپروردگارا! بار سنگ
ر مدار، و ما را ببخش، و گناهان ما را م بر ما مقرّ یآن را ندار ه طاقت تحملکپروردگارا! آنچه را 

روز یافران پکبپوشان، و مشمول رحمت خود قرار ده، تو مولی و سرپرست مائی، پس ما را بر 
 .»گردان

 ؛ندکش را جاروب یی از شما از بسترش برخاست و دوباره به آن برگشت، جایکاگر 
 ھان دعایااز است و زی بر سر بسترش آمده یه پس از رفتنش چه چکداند را او نمییز

 بخواند:

تََها «
ْ
رَْسل

َ
َت َ�ْفيِسْ فَارمَْحَْها، َو�ِْن أ

ْ
ْمَسك

َ
ْرَ�ُعُه، فَإِْن أ

َ
، َو�َِك أ ْ وََضْعُت َجنيِْبْ بِاْسِمَك َر�ِّ

الِ  َْفُظ بِِه ِعبَاَدَك الصَّ
َ

 .)٢(»ِحْ�َ ـفَاْحَفْظَها بَِما حت
 ن، بلندیاز زمآن را  تو کمکن نھادم، و به یپروردگارا! به نام تو پھلوی خود را بر زم«

ی  ردی، آن را ببخشای، و اگر دوباره به او اجازهکنم، اگر در حالت خواب روح مرا قبض ک می
 .»نیکمی ت محافظت یکه از بندگان نکزندگی دادی، از آن محافظت فرما، ھمچنان 

» 
َ
نَْت أ

َ
ْحيَيْتََها فَاْحفَ للَُّهمَّ إِنََّك َخلَْقَت َ�ْفيِسْ َوأ

َ
ْظَها، تََوفَّاَها، لََك َمَماُ�َها َوَ�ْيَاَها، إِْن أ

َمتََّها فَاْغِفْر لََها، 
َ
 َو�ِْن أ

َ
َعاِ�يَةَ أ

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
ْ أ  .)٣(»للَُّهمَّ إِ�ِّ

ری، مرگ و زندگی آن بدست تو یگ می دی، و تو آن را دوباره پسیبارالھا! تو جان مرا آفر«
راندی، پس مورد یمآن را  ن، و اگرکاش نگھداشتی، از او محافظت زنده است. الھی! اگر

 .»خواھمت مییآمرزش قرار ده. الھی! من از تو عاف
اش قرار خواست بخوابد، دست راستش را زیر گونه می ج زمانی که رسول الله

 :ندخواندداد و این دعا را سه بار می می

  .)۱۹۱۸-۱۹۱۴) / مسلم (ش۵۰۴۰و۴۰۰۸) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۷۰۶۸و۷٫۶۷) / مسلم (ش۷۳۹۳و۶۳۲۸) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۷۰۶۳) (صحیح): مسلم (ش٣(

                                                                                                                                          



 ٩٧  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

» 
َ
 .)١(»َ�بَْعُث ِعبَاَدكَ للَُّهمَّ قِِ�ْ َعَذابََك يَْوَم أ
 .»نی، مرا از عذابت نجات دهکه بندگانت را حشر میکالھی! روزی «

ْحيَا«
َ
ُموُْت َوأ

َ
 .)٢(»بِاْسِمَك اللَُّهمَّ أ

 .»»شومدار مییب«شوم و با نام تو زنده می »خوابممی«رم یما! با نام تو مییخدا«

ـَحْمُد ِِهللا  )مرتبه ۳۳(ُسبَْحاَن اِهللا «
ْ
 .)٣(»)مرتبه ۳۴(َواُهللا أ�رب  )مرتبه ۳۳ (َوال

» 
َ
ـَحبِّ أ

ْ
ٍء، فَاِلَق ال َعِظيِْم، َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ يَشْ

ْ
َعرِْش ال

ْ
بِْع َورَبَّ ال َمَواِت السَّ للَُّهمَّ رَبَّ السَّ

نَْت آِخٌذ بِنَاِص 
َ
ٍء أ ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشِّ لُكِّ يَشْ

َ
ُفْرقَاِن، أ

ْ
يِْل َوال ِ

ْ
ِإل�

ْ
َل اتلَّْوَراِة َوا يَِتِه. َوانلََّوى، َوُمْ�ِ

 
َ
اِهُر فَلَيَْس لأ نَْت الظَّ

َ
ٌء، َوأ نَْت اآلِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَك يَشْ

َ
ٌء، َوأ ُل فَلَيَْس َ�بْلََك يَشْ وَّ

َ
أل

ْ
نَْت ا

َ
لَُّهمَّ أ

ٌء، اِ  َاِطُن فَلَيَْس ُدْونََك يَشْ
ْ

نَْت ابل
َ
ٌء، َوأ َفْقرِ فَْوقََك يَشْ

ْ
ْغِننَا ِمَن ال

َ
ْ�َن َوأ  .)٤(»قِْض َ�نَّا ادلَّ

ز، ین، و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و ھمه چیو زم ھا آسمانگار الھی! پرورد«
اش شانییه پکل و فرقان، از شّر ھر آنچه یتورات و انج ۀدانه و ھسته، و فرود آورند ۀافندکش

ر، بعد ست. و توئی آِخ یزی نیل، قبل از تو چبرم. الھی! توئی اّو در دست تو است به تو پناه می
ز یچ چیست. تو پنھانی، و ھیارتر از تو نکز آشیچ چیاری، و ھکتو آشست. یزی نیاز تو چ

ن، و ما را از تنگدستی به غنا و توانگری کھای ما را ادا  ست. الھی! وامیتر از تو نپنھان
 .»برسان

ْطَعَمنَا وََسَقانَا، َوَ�َفانَا، َوآَوانَا،اَ «
َ
ْي أ ِ

َّ
ـَحْمُد ِِهللا اذل

ْ
َ�ايِفَ ـفََ�ْم مِ  ل

َ
ْن ال   مَّ

َ
ُ َوال هلَ

 .)٥(»ُمْؤوَِي 
رد و به کت یفاکد، و تمام امور را ید و نوشانیه ما را خورانکھا خدائی راست شیتمام ستا«

ای ار و پناه دھندهکگونه مددچیه ھکه چقدر از مردم ھستند کما جای پناه داد، براستی 
 .»ندارند

  .)۱۰۵۹۴) / نسایی (ش۳۳۹۲) (صحیح): ترمذی (ش١(
  .)۵۰۵۱) / ابوداود (ش۶۳۱۴و۶۳۲۴و۶۳۱۲) (صحیح): بخاری (ش٢(
 .)۷۰۹۳-۷۰۹۰) / مسلم (ش۶۳۱۸و۳۷۰۵صحیح): بخاری (ش) (٣(
قبل از خواب موجب افزایش نیرو و توان در مقابل مشکالت شده و از داشتن خواندن این أذکار  

 یک خادم ھم بھتر است.
  .)۵۰۵۳) / ابوداود (ش۷۰۶۵صحیح): مسلم (ش) (٤(
  .)۵۰۵۵) / ابوداود (ش۷۰۶۹) (صحیح): مسلم (ش٥(

                                                         



 پناهگاه مومن    ٩٨

» 
َ
َهاَدِة فَاِطَر ـللَُّهمَّ اَعلِ أ َغيِْب َوالشَّ

ْ
ْشَهُد َم ال

َ
ٍء َوَمِليَْكِه، أ رِْض، رَبَّ لُكِّ يَشْ

َ
أل

ْ
َمَواِت َوا السَّ

يَْطاِن وَ  ، َوِمْن رَشِّ الشَّ ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشِّ َ�ْفيِسْ
َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ْن ال

َ
ْ�رَتَِف ىلَعَ رَشَ  أ

َ
ْن أ

َ
ِ�ِه، َوأ

 ُمْسِلمٍ 
َ

ُه إِىل ُجرَّ
َ
ْو أ

َ
 .)١(»َ�ْفيِسْ ُسوْءاً، أ

ِيٱتََ�َٰرَك ﴿ .]۲-۱[السجدة:  ﴾...لِۡكَ�ٰبِ ٱتَ�ِ�ُل  ١الٓمٓ ﴿ھای سوره« َّ�  ِ  ﴾لُۡملُۡك ٱ�َِيِده
 .)٢(»ا بخواندر ]۱: ك[المل

» 
َ
  للَُّهمَّ أ

ْ
ل
َ
َْك، َوأ

َ
ْهُت وَْجِ�ْ إيِل َْك، َووَجَّ

َ
ْمِرْي إيِل

َ
َْك، َوفَوَّْضُت أ

َ
ْسلَْمُت َ�ْفيِسْ إيِل

َ
ُت ـأ

ْ
َجأ

َْك، 
َ

ْي َظْهِرْي إيِل ِ
َّ

َْك، آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل
َ

 إيِل
َّ
 َمنَْجا ِمنَْك إِال

َ
 َوال

َ
َجأ

ْ
 َمل

َ
َْك ال

َ
َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيِل
َت 

ْ
رَْسل

َ
ْي أ ِ

َّ
َت َو�ِنَِبيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
 .)٣(»أ

ام را به سوی تو ض نمودم، و چھرهیار خود را به تو تفوکبار الھا! جانم را به تو سپردم، و «
م، به جز کمنایدوارم و از عذابت بیی تو امھا نعمت ه بهکردم، در حالی کا کبه تو اتّ  گرداندم، و

ه تو کامبری یه تو نازل فرمودی، و پکتابی کتو پناھگاھی و جای نجاتی ندارم. الھی! به 
 .»مان آوردمیردی، اکمبعوث 

 خواب از شدن داریب ھنگام ارک) أذ۱۹-۲(

ـَحْمُد «
ْ
ِ ال ي ِ�َّ ِ

َّ
ِْه النُُّشورُ اذل

َ
ْحيَانا َ�ْعَد َما أَماَ�نَا و�يل

َ
 .)٤(»أ

رده است، و بازگشت کما را زنده  ،راندنیه پس از مکی است یھا از آِن خداشیتمام ستا«
 .»به سوی اوست

ُ ال« ُ، هلَ
َ

�َك هل  رَشِ
َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ ـمُ ـال

ْ
ُ ال ُك وهلَ

ْ
يَشٍء قَديٌْر، ل

 بِاِهللا الَعِ�ِّ 
َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
 اِهللا، َواُهللا أ�رب، َوال

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
ـَحْمُد ِهللا، َوال

ْ
 ُسبْحاَن اِهللا، َوال

 .)٥(»يـالَعِظيِم، اللَُّهمَّ اْغِفْر لِ 
 پادشاھی ندارد، و یکتاست وشریکوجود ندارد، » بر حّق «چ معبودی به جز الله یھ«
و منّزه است، و حمد از آِن اوست، و  کز تواناست. الله پایش از آِن اوست، و او بر ھر چیوستا

  .)۳۵۲۹) / ترمذی (ش۶۸۵۱) (صحیح): احمد، المسند (ش١(
 .)۳۴۰۴و۲۸۹۲) / ترمذی (ش۱۴۶۵۹) (صحیح): احمد، المسند (ش٢(
  ۰)۷۰۶۱-۷۰۵۷) / مسلم (ش۲۴۷و۶۳۱۶) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۵۰۵۱) / ابوداود (ش۶۳۱۴و۶۳۲۴و۶۳۱۲) (صحیح): بخاری (ش٤(
  .)۳۴۱۴) / ترمذی (ش۵۰۶۲) /ابو داود (ش۱۱۵۴) (صحیح): بخاری (ش٥(

                                                         



 ٩٩  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

قدرتی  چ حول ویھ ن است، ویخدا بزرگتر وجود ندارد، و» بر حّق « چ معبودی به جز اللهیھ
 .»امرزیب ! مراایست. خدایبزرگ ن بجز از طرف خدای بلندمرتبه و

ِ اَ « ـَحْمُد ِ�َّ
ْ
يل ِ

َّ
ِرهِ   اذل

ْ
ِذَن يِل بِِذك

َ
َّ ُرويِح، وأ  .)١(»اَعفَاِ� يِف َجَسِدي َورَدَّ يلَعَ

د، و روحم را به من یه به جسمم سالمت بخشکی راست یھا مر خداشیتمام ستا«
 .»رش را دادکبازگرداند، و به من اجازه ذ

َ�َٰ�ٰتِ ٱإِنَّ ِ� َخۡلِق ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ ۡختَِ�ِٰف ٱوَ  ۡ� ْوِ�  �َ�ٰٖت  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱ ّ�ِ

َ
�ۡ١٩٠ 

ِينَ ٱ َ ٱيَۡذُكُروَن  �َّ ُروَن ِ� َخۡلِق  �َّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َو�ََتَفكَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱقَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

ٓ إِنََّك َمن تُۡدِخِل َر�َّنَ  ١٩١�َّارِ ٱَر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب   �َّارَ ٱا
ۡخَزۡ�َتهُ 

َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۡن  ١٩٢َوَما لِل�َّ

َ
يَ�ِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ �ََّنآ إِ�َّ رَّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۚ َر�ََّنا فَ  َٔ َءاِمُنوا ا َسّ�ِ  ۡغِفرۡ ٱاَمنَّا َنا َمَع  َٔ َ�َا ُذنُو�ََنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّ بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتََو�َّ
َ
�ۡ١٩٣ 

ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم  َنا َ�َ  ١٩٤لِۡميَعادَ ٱإِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱَر�ََّنا َوَءاتَِنا َما وََعد�َّ
  ۡسَتَجاَب ٱفَ 

َ
ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن لَُهۡم َر�ُُّهۡم � نَ�ٰ

ُ
ۡو أ

ِينَ ٱَ�ۡعٖض� فَ  َ�ّفَِرنَّ  �َّ
ُ
�َ ْ ْ َوقُتِلُوا ْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُوا وُذوا

ُ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ْ َوأ َهاَجُروا

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َٔ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ
ُ
نَۡ�ٰرُ ٱاتِِهۡم َوَ�

َ
ِۚ ٱِعنِد  ثََواٗبا ّمِنۡ  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ َّ� 

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

ۡ
ِينَ ٱَ�ِٰ�ِن  ١٩٧لِۡمَهادُ ٱَمأ ْ ٱ �َّ َقۡوا ٰٞت َ�ۡرِي مِ  �َّ ن َ�ۡتَِها َر�َُّهۡم لَُهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
ِۗ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها نُُزٗ� ّمِۡن ِعنِد  ۡ� ِ ٱَوَما ِعنَد  �َّ ۡهِل  ١٩٨َخۡ�ٞ ّلِۡ�َبَۡرارِ  �َّ

َ
�نَّ ِمۡن أ

ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ِ ٱلََمن يُۡؤمُِن ب ِ َ� �َۡشَ�ُوَن � �َّ نزَِل إَِ�ِۡهۡم َ�ِٰشعَِ� ِ�َّ
ُ
نزَِل إَِ�ُۡ�ۡم َوَمآ أ

ُ
َ�ِٰت َوَمآ أ

ِ ٱ ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡمۗ إِنَّ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم أ

ُ
َ ٱَ�َمٗنا قَلِيً�ۚ أ َها  ١٩٩ۡ�َِسابِ ٱَ�ِ�ُع  �َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

ْ ٱءَاَمُنواْ  وا ْ ٱَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ وَ وَ  ۡصِ�ُ َ ٱ �َُّقوا  .]۲۰۰-۱۹۰[آل عمران:  ﴾٢٠٠لََعلَُّ�ۡم �ُۡفلُِحونَ  �َّ
ن، و پشت سر هم آمدن شب و روز، نشانه ها و دالئلی یو زم ها آسماننش یمسلمًا در آفر«

 ادیدا را ـاده، خـشان افتلوهایـستاده و نشسته و بر پهیه اکسانی کبرای خردمندان است، 
 »ند:یگوو به زبان حال وقال می« شندیاند ن مییو زم ها آسماننش یآفر ۀنند و دربار ک می

ی، پس ما را از عذاب آتش محفوظ کای. تو منّزه و پادهیافریعبث ن هوده وین را بیپروردگارا! ا

  .)۱۰۷۲) / نسایی، السنن الکبری (ش۳۴۰۱) (صحیح): ترمذی (ش١(
                                                         



 پناهگاه مومن    ١٠٠

ای، و ردهکرا به آتش در آری، براستی خـوار و زبـونش هرکه  گمان تـودار. پروردگارا! بی
مان یبه ا -مردم را-ه کم یدیشن -ج امبریپ- ست. پروردگارا! ما از منادییاوری نیاران را کتمس

مان را یهایامرز، و بدیم. پروردگارا! گناهان ما را بیمان آوردیما ا خواند، و به پروردگارشان می
ای، به وعده دادهغمبران خود به ما یه با پکران. پروردگارا! آنچه را یان بمیکبپوشان، و ما را با ن

گمان تو خالف وعده نخواهی  ز ما را خوار و زبون مگردان، بیین، و در روز رستاخکما عطا 
چ صاحب یه من عمل هکرفت، و پاسخشان داد یشان را پذیپس پروردگارشان دعای ا. ردک

شما رد. بعضی از کع نخواهم یا مرد، ضایه انجام گرفته باشد، خواه زن باشد کعملی از شما را 
ردند، که هجرت کآنان » دیباش می و همگی هم نوع و هم جنس«د. یگر تولد شده ایاز بعض د
شته شدند، به کدند و یدند و جنگیشکت و آزار یهای خود رانده شدند و در راه من اذو از خانه

نهرها در  ،آن» درختان«ر یه از زکدهم ی جای میـخشم، و در بهشتـبان را میـن گناهانشیقی
داست. رفت و آمد ـو تنها نزد خیکن پاداش از سوی خداست، و پاداش نیان است، ایجر

گاهشان دوزخ است، و یزی است، سپس جایمتاع ناچ »نیا«بد. یافران در شهرها، تو را نفرک
ه کشان است یترسند، بهشت از آِن اه از پروردگارشان میکی یگاهی است، ولی آنهایچه بد جا

ن پاداشی از جانب خدا یمانند، ا می هرها جاری است، و جاودانه در آنآن ن »درختان«ر یدر ز
ه به خدا و کتاب هستند کان بهتر است. برخی از اهل یکاست. و آنچه در نزد خداست برای ن

مان دارند، در برابر خدا فروتن یده ایبدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گرد
شان در نزد یفروشند، پاداش انمی» ایدن« زیخدا را به بهای ناچات یبوده، آنها هرگز آ

ند، ای مؤمنان! ک دگی مییپروردگارشان است، خداوند به سرعت حساب بندگان را رس
د تا ید، و از خدا بترسید، و مراقبت به عمل آورینکداری ید، و استقامت و پایبائی ورزکیش

 .١»دیه رستگار شوکنیا

 بد خواِب  ای ایرؤ دنید از پس ) اعمال۱۹-۳(

ًما « اند:فرموده ج پیغمبر
ْ
َحُدُ�ْم ُحل

َ
إَِذا َحلََم أ

يَْطاِن فَ ُم ِمَن الشَّ
ْ
ُل

ْ
ِ َواحل ْؤَ�ا ِمَن ا�َّ الرُّ

ِ ِمْن رَشَِّها، فَإِ�َّهَ ، يَْ�َرُههُ  َتََعوَّْذ بِا�َّ
ْ

اٍت إَِذا اْستَيَْقَظ، َويل يَنُْفْث َ�ْن �ََساِرهِ ثََالَث َمرَّ
ْ
ا لَْن فَل

هُ   .»ترَُضَّ
خواب خوب از طرف خداست و خواب بد و پریشان از طرف شیطان است. پس ھرگاه «

سه بار به طرف کسی از شما خواب بد و پریشانی دید که از آن بدش آمد، ھرگاه بیدار شد، 

 .)۱۸۲۶و۱۸۲۵) / مسلم (ش۱۱۹۸و۱۸۳(صحیح): بخاری (ش )(١
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ده یه دکآنچه  و از شّر  »می رطوبت آب دھان ھمراه باشدکه با کفوتی «ند کچپ خود فوت 
 .»شوداش نمیکه در این حالت ضرری متوجه بردباست به الله پناه 

 ِمْن ُ�ِبُّ «
َّ
 ُ�رِْبْ بَِها إِال

َ
يَبرَِشْ َوال

ْ
ى ُرؤ�ا َحَسنًَة فَل

َ
َحداً. فإِْن َرأ

َ
 ُ�رِْبْ بِها أ

َ
 .»َوال

. و ھرگاه خواب خوب دید، شاد شود و جز به ندکسی صحبت نکبا  خواب بدشدر مورد «
 .»ه دوستش دارد خبر ندھدکسی ک

ِي اكَن َعلَيْهِ «
َّ

 َ�ْن َجنْبِِه اذل
ْ

ل َتََحوَّ
ْ

، َويل
ً
يْطاِن ثَالثا يَْستَِعْذ با�َّ ِمَن الشَّ

ْ
 .)١(»َول

از حالتی که بر آن تکیه دارد، پھلوی خود را و سه بار به خداوند از شیطان پناه ببرد و «
 .»ندکجابجا 

 أذکار مسافرت-۲۰

 بکمر بر سوارشدن دعای )۲۰-۱(

ـَحْمُد ِهللاِ � اِهللا، اَ 
ْ
ِيٱُسۡبَ�َٰن ﴿ ل َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ آ إَِ�ٰ َرّ�َِنا  ١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ َّ��

ـَحْمُد ِِهللا، اَ اَ « ]۱۴-۱۳[الزخرف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 
ْ
ـَحْمُد ِِهللا، اَ ل

ْ
ـَحْمُد ِِهللا، اُهللا أ�رب، اُهللا أ�رب، ل

ْ
ل

ب را در کن مر یه اکاست آن ذاتی  کپا﴿ به نام الله! حمد از آِن الله است،« .)٢(»اُهللا أ�رب
م، همانا بازگشت ما به یم آن را مسّخر گردانیتوانست ه ما نمیکار ما قرار داد در حالی یاخت

 .»خوانده شود لله، و سه بار اللُه أکبر ، آنگاه سه بار اْلـَحْمُد ﴾سوی پروردگار است

 سفر دعای )۲۰-۲(

ِيٱُسۡبَ�َٰن ﴿اُهللا أ�رب، اُهللا أ�رب، اُهللا أ�رب  َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ آ  ١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ َّ��
 « .﴾١٤إَِ�ٰ َرّ�َِنا لَُمنَقلُِبونَ 

َ
َعَمِل َما أ

ْ
رِبَّ َواتلَّْقَوى، َوِمَن ال

ْ
لَُك يِفْ َسَفِرنَا َهَذا ال

َ
للَُّهمَّ إِنَّا �َْسأ

ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدُه،   تَرىَْض، اللَُّهمَّ َهوِّ
َ
َفِر، أ اِحُب يِفْ السَّ نَْت الصَّ

َ
للَُّهمَّ أ

ْهِل، ـْ َوال
َ
أل

ْ
 َخِليَْفُة يِفْ ا

َ
 للَّ أ

ْ
َفِر، َوَ�آبَِة ال ُعوُْذ بَِك ِمْن َوَ�ثَاِء السَّ

َ
ْ أ َمنَْظِر، وَُسوِْء ـُهمَّ إِ�ِّ

 
ْ
 ـال

ْ
ْهِل ـُمنَْقلَِب يِفْ ال

َ
أل

ْ
 .)٣(»َماِل َوا

  .)۶۰۴۰-۶۰۳۴) / مسلم (ش۵۷۴۷و۷۰۴۴) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۸۹و۸۸) / عبد بن حمید، المسند (ش۱۹) (صحیح): محاملی، الدعاء (ش٢(
 .)۳۴۴۷) / ترمذی (ش۳۳۹۹) (صحیح): مسلم (ش٣(
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ار ما قرار داد یب را در اختکن مر یه اکاست آن ذاتی  کپا﴿ الله أکبر، الله أکبر، الله أکبر«
ی و یکن سفر خواھان نیالھی! ما در ا .﴾میمسّخر گردانآن را  میتوانست ه ما نمیکدر حالی 

ن سفر را برای ما آسان بگردان و یه باعث خشنودی تو باشد. بار الھا! اکم یتقوی و عملی ھست
ن ما در ین سفر، و تو جانشیی ھمراه ما در این. ای الله! توک یکدوری راه را برای ما نزد

ل ناگوار در مال و ز، و تحوّ یانگدن مناظر غمیر، و دھای سف خانواده ھستی. بار الھا! از مشقت
 .»برمخانواده به تو پناه می

آيِبُْوَن، « د:یفزایر را بر آن بیلمات زکھنگام بازگشت از سفر، عالوه بر دعای فوق،  و
 .)١(»تَائِبُْوَن، اَعبُِدْوَن، لَِر�ِّنَا َحاِمُدْونَ 

 .»برای پروردگارمان، در حال بازگشت ھستیمکنان کنان، و ستایشکنان، عبادتما توبه«

 شھر ای روستا به ورود ) دعای۲۰-۳(

» 
َ
َن، َورَبَّ أ

ْ
قْلَل

َ
بِْع َوَما أ رِْضْ�َ السَّ

َ
أل

ْ
َن، َورَبَّ ا

ْ
ْظلَل

َ
بِْع َوَما أ َمَواِت السَّ للَُّهمَّ رَبَّ السَّ
َ�اِح َوَما  َن، َورَبَّ الرِّ

ْ
ْضلَل

َ
ْهِلَها، وََخْ�َ الَشيَاِطْ�ِ َوَما أ

َ
َقْرَ�ِة وََخْ�َ أ

ْ
لَُك َخْ�َ َهِذهِ ال

َ
ْسأ

َ
َذَر�َْن. أ

ْهِلَها، َورَشِّ َما ِ�يَْها
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشَِّها، َورَشِّ أ

َ
 .)٢(»َما ِ�يَْها، َوأ

ھای نیر آنھا قرار دارد، ای پروردگار زمیبار الھا! ای پروردگار ھفت آسمان و آنچه ز«
ھا گمراه ه آنکطانھا و آنچه یآنچه بر روی آنھا قرار دارد، و ای پروردگاِر شگانه و ھفت

ن آبادی، و یر ایآورند، من از تو خ می ت درکه آنھا به حرکاند، و ای پروردگار بادھا و آنچه  ردهک
نان آن، و کم، و از بدی آن، و بدی ساینمار آنچه در آن ھست را مسألت میینان، و خکر سایخ

 .»برمآنچه در آن قرار دارد، به تو پناه میبدی 

 میمق برای مسافر دعای )۲۰-۴(

 تَِضيُْع وََدائُِعهُ «
َ
ْي ال ِ

َّ
ْستَوِْدُعُ�ُم اَهللا اذل

َ
 .)٣(»أ
 .»شود ع نمییش ضایه امانتھاکسپارم  می ییمن شما را به خدا«
 
 

 ) (صحیح): به تحقیق قبلی رجوع گردد.١(
  .)۸۸۲۷) / نسایی، السنن الکبری (ش۲۵۶۵حیح): ابن خزیمه (ش) (ص٢(
  .)۶) / محاملی، الدعاء (ش۹۲۳۰) (صحیح): احمد، المسند (ش٣(
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 مسافر برای میمق دعای )۲۰-۵(

ْستَوِْدُع اَهللا ِدْ�نََك، «
َ
َماَ�تََك، وََخَواِ�يَْم َ�َمِلَك أ

َ
 .)١(»َوأ

 .»سپارمت را به الله مییارھاک ۀن و امانت و خاتمیمن د«

َ لََك ال«  .)٢(»َخْ�َ َحيُْث َما ُكنَْت ـْ َزوََّدَك اُهللا اتلَّْقَوى، َوَ�َفَر َذْ�بََك، َو�رَسَّ
ر را برای ید خیھسته کھرجا  د، ویب شما گرداند، گناھانت را ببخشایخداوند، تقوی نص«

 .»ّسر گرداندیشما م

 مسافرت در حیتسب و ریبکت )۲۰-۶(

َا َسبَّْحنَا«: روایت نموده سجابر
ْ

نَا، َو�َِذا نََزنل ْ  .)٣(»ُكنَّا إَِذا َصَعْدنَا َكربَّ

-ن میییه از آن پاکم و ھنگامی یگفتر مییبکم، تیرفته از ارتفاعی، باال میکما زمانی «
 .»میگفتمیم سبحان الله یآمد

 سحر مسافر در ھنگام دعای )۲۰-۷(

 بِاهللاِ «
فِْضْل َعلَيْنَا اَعئِذاً

َ
َع َساِمٌع حِبَْمِد اِهللا، وَُحْسِن بََالئِِه َعلَيْنَا. َر�َّنَا َصاِحبْنَا، َوأ َسمَّ

ش بر ما یھا نعمت ش خدا را بشنود و بر خوبییه شاھدی، حمد و ستاکباشد « .)٤(»ِمَن انلَّارِ 
ه از آتش دوزخ کن، در حالی کتو ھمراه ما باش، و به ما احسان  !ای پروردگار ما دھد.گواھی 

 .»برمبه تو پناه می

 در ھنگام توقفش مسافر دعای )۲۰-۸(

اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق « ُعوُْذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
 .)٥(»أ
 )١(»نقصیعنی؛ کالم کامل و بی« املکلمات کده است، به یآنچه خداوند آفر از شّر «

 .»برماو پناه می خداوند

  .)۵) / محاملی، الدعاء (ش۲۶۰۳) (صحیح): ابوداود (ش١(
  .)۲۵۳۲) / ابن خزیمه (ش۳۴۴۴) (صحیح): ترمذی (ش٢(
  .)۲۹۹۴و۲۹۹۳) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۵۰۸۸) / ابوداود (ش۷۰۷۵: مسلم (ش) (صحیح)٤(
 .)۳۴۳۷) / ترمذی (ش۷۰۵۴و۷۰۵۳) (صحیح): مسلم (ش٥(
ھرکس این دعا را ھنگامیکه جایی اطراق کند بخواند، تا زمانیکه آنجاست چیزی به وی آسیب  

 رساند.نمی

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٠٤

 سفر از بازگشت رکذ )۲۰-۹(
سپس دعای  گفته شود. »الله أکبر«ھنگام بازگشت از سفر، بر ھر ارتفاعی سه بار 

 :خوانده شودزیر را 

» 
ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ُ ـال

َ
ُك، َوهل

ْ
ٍء قَِديٌْر، آيِبُْوَن، ُمل ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ال

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
أل

ْ
 .)٢(»تَائِبُْوَن، اَعبُِدْوَن، لَِر�ِّنَا َحاِمُدْوَن، َصَدَق اُهللا وَْعَدهُ، َونرََصَ َ�بَْدهُ، وََهَزَم ا

پادشاھی از آِن ی ندارد، یکگانه است، شریوجود ندارد، » بر حّق «گری یبجز الله معبود د«
نان و کنان، عبادتکز توانا است، توبهیش مخصوص اوست، و او بر ھر چیاوست، ستا

اش را هد، بندیاش را تحقق بخشم، خداوند وعدهیگردان برای پروردگارمان، باز مییحمدگو
 .»ست دادکھا را شی گروهیو به تنھا یاری بخشید

 أذکار عیادت مریض-۲۱

 ادتشیع ھنگام ضیمر برای دعا )۲۱-۱(

َس َطُهْوٌر إِْن َشاَء اهللاُ «
ْ
 بَأ

َ
 .)٣(»ال

 .»است »گناھانی « هنندک کماری به خواست خداوند، پاین بیست، ایی نکچ بایھ«

ْن �َْشِفيََك «
َ
َعِظيِْم أ

ْ
َعْرِش ال

ْ
َعِظيَْم رَبَّ ال

ْ
ُل اَهللا ال

َ
ْسأ

َ
 .»أ

 .)٤()بخواند(ھفت بار 
 .»ه تو را شفا دھدکخواھم م، پروردگار عرش بزرگ، مییاز خداوند عظ«

 ضیمر ادتیع لتی) فض۲۱-۲(

َخاُه ال«: ج قال رسول اهللا
َ
َجنَِّة َحىتَّ َ�ِْلَس ـُمْسِلَم َمىَش يِف ِخَرافَِة الـإَِذا اَعَد الرَُّجُل أ

، َو�ِْن  َف َملٍَك َحىتَّ ُ�ْميِسَ
ْ
ل
َ
فَإَذا َجلََس َ�َمَرتُْه الرَّمْحَُة، فَإِْن اَكَن ُغْدَوًة َص�َّ َعلَيِْه َسبُْعوَن أ

باشد میعیب و نقص و به طور مطلق کامل از آنجائیکه ھر کالمی نقص دارد و کالم خداوند بی) ١(
 پناه بردن به آن نیز کامل است.

  .)۳۳۴۴و۳۳۴۳) / مسلم (ش۶۳۸۵و۱۷۹۷) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۳۶۱۶و۵۶۶۲و۵۶۵۶) (صحیح): بخاری (ش٣(
 .)۳۱۰۸) / ابوداود (ش۲۱۸۲) (صحیح): احمد، المسند (ش٤(
حتمًا (به  برود و این دعا را ھفت مرتبه بخواند، -که اجلش فرا نرسیده- ھر کس باالی مریضی 

 کند.خواست خدا) شفا پیدا می
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َف َملٍَك َحىتَّ يُْصِبحَ 
ْ
ل
َ
ھرگاه «ند: اهفرمود ج رسول الله .)١(»اَكَن َمَساًء َص�َّ َعلَيِْه َسبُْعوَن أ

ان یند، در مینشرود و میه آنجا میکمسلمانش برود، تا وقتی  (و خواھر) ادت برادریمردی به ع
-ه آنجا نشست، رحمت او را فرا میکدارد، پس زمانی بھشت، قدم بر می ۀده شدیھای چوهیم
 فرستند، و اگرمی ه تا شب بر او درودکادت برود، ھفتاد ھزار مالئیرد، و اگر ھنگام صبح به عیگ

 .»فرستنده تا صبح بر او درود میکادت برود، ھفتاد ھزار مالئیشب به ع

 ض در حالت ناامیدییمر ) دعای۲۱-۳(

» 
َ
 أ

ْ
ل
َ
ىلْعَ ـللَُّهمَّ اْغِفْر يِلْ َوارمَْحِْ�ْ َوأ

َ
أل

ْ
ِ�يِْق ا  .)٢(»ِحْقِ�ْ بِالرَّ

 ،ج اللهعنی رسول ی«ق أعلی ین، و مرا به رفک(بار الھا! مرا ببخش، و بر من رحم 
 .»ملحق ساز» ه و بندگان صالحکمالئ، †امبرانیپ

و صورتش را با آنھا مسح  بردمیھایش را در آب فرو ھنگام مرگ دست ج پیامبر
 فرمود:کرد و میمی

َموِْت لََسَكَراٍت «
ْ
 اُهللا إِنَّ لِل

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
وجود ندارد، » بر حّق «چ معبودی بجز الله یھ« .)٣(»ال

 .»دارای سختی و دشواری استھمانا مرگ 
 « :ندخواند می ھمچنین این دعا را و

َ
 اُهللا وَْحَدُه، ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 اُهللا َواُهللا أ�رب، ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ال

 
ْ
ُ ال

َ
 اُهللا هل

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ُ، ال

َ
�َْك هل  رَشِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

َّ
َ إِال

َ
 ـإِهل

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ـَحْمُد، ال

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
 َحْوَل ُمل

َ
 اُهللا َوال

 بِاهللاِ 
َّ
َة إِال  قُوَّ

َ
 .)٤(»َوال

 ان شده است.یب )۱-۱۸( ۀذکر شماراش در ترجمه

 أذکار سختی و بال و ترس-۲۲

 اندوه و غم ھنگام به دعا )۲۲-۱(

» 
َ
 أ

ْ
ُعوُْذ بَِك ِمَن ال

َ
ْ أ ُْخِل َوالَهمِّ ـللَُّهمَّ إِ�ِّ َكَسِل، َوابلْ

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ـَحَزِن، َوال

ْ
، وََضلَِع ـْ َوال ُجنْبِ

يِْن وََغلَبَِة الرَِّجالِ   .)١(»ادلَّ

  .)۳۱۰۱) / ابوداود (ش۶۱۲) (صحیح): احمد، المسند (ش١(
  .)۶۴۴۷-۶۴۴۶) / مسلم (ش۵۶۷۴و۴۴۴۰) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۴۴۴۹) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۳۷۹۴) / ابن ماجه (ش۳۴۳۰) (صحیح): ترمذی (ش٤(
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مردان، به  ۀنی وام، غلبیبارالھا! من از غم و اندوه، و ناتوانی و سستی، بخل و ترس، سنگ«
 .»برمتو پناه می

 مشقت ھنگام به ) دعا۲۲-۲(

» 
َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
َعِظيْمِ ال

ْ
َعرِْش ال

ْ
 اُهللا رَبُّ ال

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ـَحِليُْم، ال

ْ
َعِظيُْم ال

ْ
 اُهللا رَبُّ اُهللا ال

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
، ال

َكِر�ْمُ 
ْ
َعرِْش ال

ْ
رِْض َورَبُّ ال

َ
أل

ْ
َمَواِت َورَبُّ ا  .»السَّ

 .)٢(»خواندندبسیار میرا این دعا  ج رسول الله«
ه کچ معبودی جز الله یوجود ندارد. ھ »بر حّق « بردبارچ معبودی بجز خدای بزرگ و یھ«

ه پروردگار کچ معبودی به جز الله یوجود ندارد. ھ »بر حّق « ،پروردگار عرش بزرگ است
 .»وجود ندارد »بر حّق «، ن و عرش گرامی استیو زم ھا آسمان

» 
َ
 َ�ْفيِسْ َطْرفََة أ

َ
ِ�ْ إىِل

ْ
رُْجو فََال تَِ�ل

َ
 للَُّهمَّ رمَْحَتََك أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ُه، ال

َّ
ِ�ْ لُك

ْ
ْصِلْح يِلْ َشأ

َ
، َوأ ٍ�ْ�َ

نَْت 
َ
 .)٣(»أ

چشم به ھم زدن به حال خودم  یک ۀدوارم، مرا به اندازیای الله! به رحمت تو ام«
 .»گری وجود نداردین، بجز تو معبود دکوامگذار، و تمام امورم را اصالح 

نَْت ُسبَْحانََك «
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
الِ ال ْ ُكنُْت ِمَن الظَّ  .)٤(»ِمْ�َ ـإِ�ِّ

 ۀو منّزه ھستی و من از زمر کوجود ندارد، پا »بر حّق «چ معبودی به جز تو یھ«
 .»اران بودمکستم

» 
ً
رْشُِك بِِه َشيْئا

ُ
 أ

َ
ْ ال  .)٥(»اُهللا اُهللا َر�ِّ

 .»قرار نمی دھم یکزی را برای او شریچ چیالله، الله پروردگار من است و ھ«

 قدرت صاحب ای دشمن با شدن روبرو ھنگام دعای )۲۲-۳(

» 
َ
نَْت َعُضِدْي، وَ أ

َ
  للَُّهمَّ أ

َ
نَْت نَِصْ�ِْي، بَِك أ

َ
قَاتُِل جُ أ

ُ
ُصْوُل، َو�َِك أ

َ
 .)١(»ْوُل، َو�َِك أ

 .)۷۰۵۰-۷۰۴۸) / مسلم (ش۲۸۹۳) (صحیح): بخاری (ش١(
  .)۷۱۰۰-۷۰۹۷) / مسلم (ش۶۳۴۶و۶۳۴۵) (صحیح): بخاری (ش٢(
 .)۲۰۴۳۰) / احمد، المسند (ش۹۰۹و۹۱۰) (حسن): طیالسی، المسند (ش٣(
 .)۳۵۰۵) / ترمذی (ش۱۴۶۲) (صحیح): احمد، المسند (ش٤(
 کند.دعایش را مستجاب می أرا ھنگام سختی با این دعا بخواند، خداوند أھر کس خداوند 
  .)۳۸۸۲) / ابن ماجه (ش۱۵۲۷صحیح): ابوداود (ش) (٥(
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بر (تو  کمکم، و به ینما می تو تاخت و تاز کمکار من ھستی، به کار و مددیالھی! تو «
 .»جنگمبا مدد تو می نم، وکحمله می )دشمنان

َوِ�يُْل «
ْ
 .)٢(»َحْسبُنَا اُهللا َونِْعَم ال

 .»ارساز استکن یافی است، و بھترکالله برای ما «

 دشمن علیه دعا )۲۲-۴(

» 
َ
َِساِب، اِ أ

ْ
�َْع احل ِكتَاِب، رَسِ

ْ
َل ال ْحَزاَب، للَُّهمَّ ُمْ�ِ

َ
 ْهِزِم األ

َ
ِزلُهمْ أ

ْ
 .)٣(»للَُّهمَّ اْهِزْمُهْم َوَزل

ست بده. الھی! آنھا کع الحساب! دشمنان را شیتاب، و ای سرک ۀپروردگار! ای فرودآورند«
 .»ست بده و متزلزل بگردانکرا ش

 ترس از گروھی دعای )۲۲-۵(

» 
َ
ِفنِيِْهْم بَِما ِشئَْت أ

ْ
 .)٤(»للَُّهمَّ اك

 .»ت فرمایفاکخواھی، مرا ه میکق یر طرھ ای الله! تو در برابر دشمنان به«

 لکمش ارک انجام برای دعا )۲۲-۶(

» 
َ
ـَحْزَن إَِذا ِشئَْت َسْهالً أ

ْ
َْعُل ال

َ
نَْت جت

َ
تَُه َسْهًال َوأ

ْ
 َما َجَعل

َّ
 َسْهَل إِال

َ
 .)٥(»للَُّهمَّ ال

ه ھرگاه کست مگر آن را تو آسان بگردانی و توئی یاری آسان نکچ یالھی! انجام ھ«
 .»گردانیل را آسان میکبخواھی، مش

 

 ارک در ستکش ایو  ناگوار ۀحادث ھنگام دعای )۲۲-۷(

َر اُهللا َوَما َشاَء َ�َعَل «  .)٦(»قَدَّ
 .»شودالله بخواھد، ھمان میھرچه  ر الله بود،یه تقدکش آمد یھمان پ«

  .)۲۶۳۴) / ابوداود (ش۲/۱۲۹۰۱) (صحیح): احمد، المسند (ش١(
  .)۴۵۶۳) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۴۶۴۳-۴۶۴۱) / مسلم (ش۴۱۱۵) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۳۳۴۰) / ترمذی (ش۷۷۰۳) (صحیح): مسلم (ش٤(
  .)۹۷۴) / ابن حبان (ش۲۳۵(ش ) (صحیح): بیھقی، الدعوات الکبیر٥(
 .)۷۹و۴۱۶۸) / ابن ماجه (ش۶۹۴۵) (صحیح): مسلم (ش٦(

                                                                                                                                          



 پناهگاه مومن    ١٠٨

 خشم ھنگام دعای )۲۲-۸(

يَْطاِن الرَِّجيْمِ « ُعوُْذ بِاِهللا ِمَن الشَّ
َ
 .)١(»أ
 .»برمطان رانده شده به الله پناه مییاز ش«

 شخص بال دیده دنید دعای )۲۲-۹(

ْن َخلََق َ�ْفِضيْالً اَ « لَِ�ْ ىلَعَ َكِثْ�ٍ ِممَّ ا اْ�تََالَك بِِه َوفَضَّ ْي اَعفَاِ�ْ ِممَّ ِ
َّ

ـَحْمُد ِِهللا اذل
ْ
 .)٢(»ل

اری از یو بر بس مرا از آنچه تو را بدان مبتال ساخته، عافیت بخشیدهه کی را یش خدایستا«
 .»است مخلوقات، برتری داده

 نندهکخوشحال امور و تعّجب دعای )۲۲-۱۰(

 .»و منّزه است کالله، پا« .)٣(»ُسبَْحاَن اهللا«

 .»ن استیالله بزرگتر« .)٤(»اُهللا أ�رب«

 کننده) عمل و ذکر موقع دریافت خبر خوشحال۲۲-۱۱(

َراً  ج انلَّيِبُّ  اَكنَ «
ْ
ْو �رَُسُّ بِِه َخرَّ َساِجداً ُشك

َ
ُه أ ْمٌر �رَُسُّ

َ
تَاُه أ

َ
  ِ�َِّ إَِذا أ

َ
 .)٥(»َ�بَاَرَك َوَ�َعاىل

اری باعث کا ید، یرسای می نندهک خبر خوشحال ج ه برای رسول اللهکھنگامی «
 .»افتادر خدا به سجده میکشد، برای ادای شخوشحالی او می

 درد دعای موقع احساس )۲۲-۱۲(
 شود بگذار، و سه بارفرمود: دستت را بر جایی که درد احساس می ج رسول الله

َحاِذرُ « بگو: سپس ھفت بار بگو: »� اهللاِ «
ُ
ِجُد َوأ

َ
ُعوُْذ بِاِهللا َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما أ

َ
من « .)١(»أ

 .»ترسم دارم و میم یشوم و از آن ببرم از شّر آنچه به آن دچار می می به خدا و قدرتش پناه

 .)۶۸۱۴-۶۸۱۲) / مسلم (ش۳۲۸۲) (صحیح): بخاری (ش١(
 شود.گفتن این کلمه ھنگام خشم، موجب از بین رفتن آن می 
 .)۱۳) / طیالسی، المسند (ش۷۹۸صحیح): طبرانی، الدعاء (ش) (٢(
 گردد که وی به آن بال مبتال نگردد.دیدن فرد مبتالیی، موجب میگفتن این ذکر ھنگام  
 .)۲۱۹۶) / ترمذی (ش۶۲۱۸و۱۱۲۶و۱۱۵) (صحیح): بخاری (ش٣(
 .)۵۵۴و۵۵۱) / مسلم (ش۶۵۳۰و۴۷۴۱) (صحیح): بخاری (ش٤(
  .)۲۷۷۶) / ابوداود (ش۲۰۴۵۵) (صحیح لغیره): احمد، المسند (ش٥(

                                                         



 ١٠٩  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 بترسد گرانید به خود زخم چشم از هک سیک ) دعای۲۲-۱۳(

ْو ِمْن َماهِلِ َما �ُ «
َ
ْو ِمْن َ�ْفِسِه، أ

َ
ِخيِه، أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن أ

َ
ى أ

َ
َ�ِة) ْعِجبُ إَِذا َرأ ُ بِالرَبَ

َ
يَْدُع هل

ْ
ُه (فَل

َعْ�َ َحقٌّ 
ْ
 .)٢(»فَإِنَّ ال
دعای  ،ا از مالش، خوشش آمد، پس برای آنیا خودش، یی از شما از برادر، یکه کزمانی «

 .»قت داردیه چشم زخم، حقکچرا  ؛دیت نماکبر

 دعای موقع ترسیدن )۲۲-۱۴(

 اهللاُ «
َّ
َ إال

َ
 إهِل

َ
 .)٣(»ال

 .»وجود ندارد» بر حّق «چ معبودی به جز الله یھ«

 زده بتیمص انسان ) دعای۲۲-۱۵(

ِْه َراِجُعْوَن، «
َ

 إِنَّا ِِهللا َو�ِنَّا إيِل
َ
 .)٤(»ْف يِلْ َخْ�اً ِمنَْهاْخلِ اَ ُجْرِ�ْ يِفْ ُمِصيْبيَِتْ وَ أللَُّهمَّ أ

ما بسوی اوست. الھی! مرا در مقابل  ۀم و بازگشت ھمید ما از آِن الله ھستیبدون ترد«
 .»ت فرمایز بھتری به من عنایچ ،بت، پاداش ده، و در عوض آنیمص

 أذکار وسوسه-۲۳

 موقع وسوسه در ایمان دعای )۲۳-۱(
 :ج طبق سفارش رسول عظیم الشأن

َنْتَهِ «
ْ

يَْستَِعْذ باّ� َويل
ْ
 .)٥(»فَل

 .»ندکرھا  ،افتاده کش در آن به را کهآنچه و  به الله پناه ببرد«

 .)۳۸۹۳(ش ) / ابوداود۵۸۶۷) (صحیح): مسلم (ش١(
ھنگام داشتن درد، باید دست را روی محل درد گذاشته و این دعا خوانده شود؛ و به إذِن  

 رود.آن درد از بین می أخداوند
  .)۲۰۱۰۴) / بیھقی، السنن الکبری (ش۳۵۰۹) (صحیح): ابن ماجه (ش٢(
  .)۷۴۱۹-۷۴۱۶) / مسلم (ش۳۵۹۸و۳۳۴۶) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۳۱۲۱) / ابوداود (ش۲۱۶۶و۲۱۶۵) (صحیح): مسلم (ش٤(
 چیز بھتری به جای آن مصیبت و بال به فرد بدھد. أگردد که خداوندگفتن این دعا موجب می 
  .)۳۶۳و۳۶۲) / مسلم (ش۳۲۷۶) (صحیح): بخاری (ش٥(
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 .)١(»آَمنُْت بِاِهللا َورُُسِلهِ « و بگوید:

 .»به الله و فرستادگانش ایمان آوردم«

 قرآن قرائت و نماز در وسوسه ) دعای۲۳-۲(

يَْطاِن الرَِّجيْمِ « ُعوُْذ بِاِهللا ِمَن الشَّ
َ
 .)٢(»أ
 .»برم می طان رانده شده به الله پناهیمن از ش«

 ) شود.می از آب دھانکفوت ھمراه با (سمت چپ تف به و سه بار  این دعا گفته شود

 اعمال بعد از انجام گناه) ۲۳-۳(

ُهَور، ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَُص�ِّ «د: یفرما می ج رسول الله  َ�يُْحِسُن الطُّ
ً
َما ِمْن َ�بٍْد يُْذنُِب َذْ�بَا

 ُ
َ

 َ�َفَر اُهللا هل
َّ
، ُ�مَّ �َْستَْغِفُر اَهللا إِال َعتَْ�ِ

ْ
 .)٣(»َر�

عت نماز خواند و از کب گناھی شد، سپس خوب وضو گرفت و دو رکه مرتکای ھر بنده«
 .»بخشدخداوند او را میقطعًا خدا طلب آمرزش نمود، 

ْت  ُسبَْحاَن اِهللا وَ  قَاَل: َمنْ «د: یفرما می ج رسول الله ٍة ُحطَّ حِبَْمِدهِ يِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ
َْحر د، یبگو »اِهللا َوحِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن «س روزانه صد بار کھر«.)٤(»َخَطايَاُه َولَْو اَكنَْت ِمثَْل َزَ�ِد ابلْ

 .»ا باشندیف درک ۀبه اندازاگرچه  شوندده مییگناھانش بخش
 آمرزد،ا بخواند، خداوند گناھانش را میر ریس دعای زکد: ھریفرمان مییھمچن

 ُهَو «خته باشد: یدان جھاد گریاز ماگرچه 
َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
ْي ال ِ

َّ
َعِظيَْم اذل

ْ
ْستَْغِفُر اَهللا ال

َ
ـيَحُّ أ

ْ
ال

ْهِ 
َ

تُوُْب إيِل
َ
َقيُّْوُم َوأ

ْ
 .)٥(»ال

نده است، یوجود ندارد و زنده و پا »بر حّق «چ معبودی بجز او یه ھکمن از خدای بزرگی «
 .»نمکخواھم و به سوی او توبه میآمرزش می

 .)۴۷۲۳) / ابوداود (ش۳۶۱و۳۶۰) (صحیح): مسلم (ش١(
 .)۵۸۷۰-۵۸۶۸) (صحیح): مسلم (ش٢(
گردد که دیگر شیطان نتواند نماز فرد را به ھم بزند. ھمچنین طبق موجب می أخداوندپناه بردن به  

 باشد.از شیطان رانده شده قبل از قرائت قرآن مستحب می أسوره نحل پناه بردن به خداوند ۹۸آیه 
  .)۱۵۲۳) / ابوداود (ش۱) (صحیح): طیالسی، المسند (ش٣(
  .)۷۰۱۸(ش) / مسلم ۶۴۰۵) (صحیح): بخاری (ش٤(
  .)۱۴۱بیھقی، الدعوات الکبیر (ش/ ) ۲۵۵۰(صحیح): حاکم، المستدرک (ش )٥(
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 شیھاوسوسه و طانیش طرد دعای )۲۳-۴(

يطاِن الرَّجيم«  .)١(»أعوُذ بِاِهللا ِمِن الشِّ
 .)٢(»ھای) شیطان رانده شده پناه می برمخداوند بزرگ از (وسوسهبه «

 نیاطیش رکدفِع م یدعا )۲۳-۵(

 ُ�َاِوزُُهنَّ بِ «
َ
يِتْ ال

َّ
اِت ال ُعوُْذ بَِ�لَِماِت اِهللا اتلَّامَّ

َ
، أ

َ
 وََذرَأ

َ
 فَاِجٌر ِمْن رَشِّ َما َخلََق، َوَ�َرأ

َ
رٌّ َوال

ُل ِمَن  رِْض، َوِمْن رَشِّ َما َوِمْن رَشِّ َما َ�ْ�ِ
َ
أل

ْ
 يِفْ ا

َ
َماِء، َوِمْن رَشِّ َما َ�ْعُرُج ِ�يَْها، َوِمْن رَشِّ َما َذرَأ السَّ

 َ�ْطُرُق خِبَْ�ٍ يَ 
ً
 َطاِرقا

َّ
 .)٣(»ا رمَْحنُ َ�ُْرُج ِمنَْها، َوِمْن رَشِّ فنَِتِ اللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوِمْن رَشِّ لُكِّ َطاِرٍق إِال

فرستد، و از شر رده است، و از شّر آنچه از آسمان فرو میکاد یده و زیه خدا آفرکاز شّر آنچه «
ای در شب مگر ھای شب و روز، و از شّر ھر وارد شونده ند، و از شر فتنهک می آنچه به آسمان صعود

نقص و  بی یعنی؛ کالم« امل توکلمات کی وارد شود، ای پروردگار مھربان! به یکر و نیه به خکنیا
 .»برم ند، پناه میکھا تجاوز تواند از آن اری نمیکار و بدکویکچ نیه ھک »کامل تو

 أذکار باد و باران-۲۴

 باد دنیوز ھنگام دعای )۲۴-۱(

» 
َ
َهاأ ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشِّ

َ
لَُك َخْ�ََها، َوأ

َ
ْسأ

َ
ْ أ  .)٤(»للَُّهمَّ إِ�ِّ

 .»برمخواھم، و از شّر آن به تو پناه مین باد را مییر ایالھا! من از تو خ بار«

» 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن رَشَِّها َورَشِّ أ

َ
ْت بِِه، َوأ

رِْسلَ
ُ
لَُك َخْ�ََها وََخْ�َ َما ِ�يَْها، وََخْ�َ َما أ

َ
ْسأ

َ
ْ أ  للَُّهمَّ إِ�ِّ

رِْسلَْت بِهِ 
ُ
 .)٥(»َما ِ�يَْها، َورَشِّ َما أ

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ﴿ :فرمایندمی أداوندخ )١( ۡيَ�ٰنِ ٱ�مَّ ِ  ۡستَعِذۡ فَٱ نَۡزغٞ  لشَّ ِۚ ٱب و اگر « ]۲۰۰[األعراف:  ﴾�َّ
از هدف باز دارد) به خدا پناه ببر (و ای از شیطان به تو رسید (و خواست تو را از مسیر منحرف و  وسوسه

داند و هرچه زودتر به  چیز را می شنود و همه چیز را می خویشتن را بدو بسپار). او شنوای دانا است (و همه
 .»).رسد فریادت می

به أذکار و أعمالی که باعث طرد و  »أذکار ابطال سحر و دوری از جن و شیاطین -۲۹«بخش  در )٢(
 شود، با بیان احادیث مربوطه اشاره شده است.دوری شیطان و جن از انسان می

  .)۱۵۴۶۱) / احمد، المسند (ش۶۸۴۴): ابویعلی، المسند (ش) (صحیح٣(
 .)۳۴۴۹) / ترمذی (ش۲۱۲۲صحیح): مسلم (ش) (٤(
  .)۳۴۴۹) / ترمذی (ش۲۱۲۲) (صحیح): مسلم (ش٥(

                                                         



 پناهگاه مومن    ١١٢

ن باد یه اکر آنچه را یه در آن قرار دارد، و خکر آنچه را ین باد، و خیر ایالھی! من از تو خ«
ن باد، و شّر آنچه در آن قرار دارد، و یم، و از شّر اینمابرای آن فرستاده شده است، مسألت می

 .»برمشّر آنچه برای آن فرستاده شده است، به تو پناه می

 باران طلب دعای )۲۴-۲(
» 

َ
ِغثْنَا، لأ

َ
 لَُّهمَّ أ

َ
ِغثْنَا، أ

َ
 للَُّهمَّ أ

َ
ِغثْنَاأ

َ
 .)١(»للَُّهمَّ أ

 .»بار الھا! بر ما باران ببار، بر ما باران ببار، بر ما باران ببار«

 باران دنیبار ھنگام دعای )۲۴-۳( 
» 

َ
 أ

ً
 نَافِعا

ً
 .)٢(»للَُّهمَّ َصيِّبا

 .»سودمند نازل فرما ار ویبار الھا! باران بس«

 باران دنیبار از پس رکذ )۲۴-۴(
 .)٣(»ُمِطْرنَا بَِفْضِل اِهللا َورمَْحَِتهِ «
 .»به فضل و رحمت الله بر ما باران نازل شد«

 ادیز باران ھنگام دعا )۲۴-۵( 
» 

َ
 َعلَيْنَا، أ

َ
ْنَا َوال

َ
 للَُّهمَّ َحَوايل

َ
وِْديَِة، أ

َ
أل

ْ
َراِب، َو�ُُطْوِن ا آلاَكِم َوالظِّ

ْ
َجرِ للَُّهمَّ ىلَعَ ا  .)٤(»َوَمنَابِِت الشَّ

وھھا، کھا و بار الھا! باران را به اطراف ما بباران، نه بر ما، ای الله! باران را بر روی تپه«
 .»دن درختان ببارانیھا و محل روئودّره

 عطسه و خمیازه أذکار-۲۵

 آن آداب و عطسه دعای )۲۵-۱(
ـَحْمدُ اَ « د:یعطسه زد، بگو از شما ییکھرگاه 

ْ
آن را ه کا دوستی یبرادر  و ،»ِ�  ل

 َ�ْهِديُْ�ُم اُهللا َوُ�ْصِلحُ « د:یاو در جوابش بگو و »يَرمَْحَُك اهللاُ «د: یبگو ،شنود می

  .)۲۱۱۹-۲۱۱۵) / مسلم (ش۱۰۱۴و۱۰۱۳حیح): بخاری (ش) (ص١(
 .)۱۵۲۳) نسایی (ش۱۰۳۲) (صحیح): بخاری (ش٢(
 .)۲۴۰) / مسلم (ش۸۴۶و۱۰۳۸) (صحیح): بخاری (ش٣(
  .)۲۱۱۹-۲۱۱۵) / مسلم (ش۱۰۱۴و۱۰۱۳) (صحیح): بخاری (ش٤(
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 .)٢(»دیند واصالح نماکت یخدا تو را ھدا« .)١(»بَالَُ�مْ 

 ندک شیستا را أخدا و زند عطسه هک افریک جواب )۲۵-۲(

 .)٣(»َ�ْهِديُْ�ُم اُهللا َوُ�ْصِلُح بَالَُ�مْ «
 .»دیند واصالح نماکت یخدا تو را ھدا«

 ردکردن خیمازه )۲۵-۳(

إَِذا َ�ثَاَءَب  ج َ�ْن انلَّيِبِّ «روایت کرده است:  سابوھریره
يَْطاِن فَ قَاَل: اتلَّثَاُؤُب ِمْن الشَّ

ُه َما اْستََطاعَ  َ�ُدَّ
ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
 .)٤(»أ

فرمودند: خمیازه از شیطان است؛ لذا ھرگاه دچار خمیازه شدید، تا جاییکه  ج رسول الله«
 .»توانید از آن جلوگیری کنید و آن را دور کنیدمی

 گناهان ۀأذکار توبه و کفار-۲۶

 مجلس دعای )۲۶-۱(
ه کزد، آنطور یه از مجلس برخکنیقبل از ا ج د: رسول اللهیگومی بابن عمر

 خواند:ن دعا را مییشمردند، صد بار امردم می

َغُفْورُ «
ْ
اُب ال نَْت اتلَّوَّ

َ
َّ إِنََّك أ  .)٥(»رَبِّ اْغِفْر يِلْ َوتُْب يلَعَ

 .»ایندهیر و بخشایپذار توبهیه تو بسکرا یز ؛ریام را بپذامرز و توبهیالھی! مرا ب«

 .)۵۰۳۵) / ابوداود (ش۶۲۲۴) (صحیح): بخاری (ش١(
زنی که حمد ) تشمیت عطسه۲۹۹۲صحیح به روایت مسلم (شبه استناد حدیثی فقھا ) ٢(

) در صورت تکرار ۵۰۳۹دانند. و به استناد روایت ابوداود (شرا نکرده مکروه می أخداوند
 عطسه در صورت حمد گفتن فقط تا سه مرتبه تشمیت مستحب است.

ه در خطبه کنندرسد که حمد گفتن و تشمیت عطسه ھمچنین با وجود اختالف فقھا به نظر می 
) توصیه به سکوت در ۸۵۱باشد؛ زیرا به استناد حدیثی به روایت بخاری (شنماز جمعه جایز نمی

 موقع خطبه شده است. 
 .)۲۷۳۹) / ترمذی (ش۵۰۴۰) (صحیح): ابوداود (ش٣(
 ).۷۶۸۲) / مسلم (ش۶۲۲۳و۳۲۸۹) (صحیح): بخاری (ش٤(
  .)۱۵۱۸) / ابوداود (ش۳۴۳۴) (صحیح): ترمذی (ش٥(
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 مجلس ۀفارک دعای )۲۶-۲(

َْك «
َ

تُوُب إيِل
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 .(سه مرتبه) )١(»ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوحِبَْمِدَك ال

ه بجز تو، معبود کدھم نم، و گواھی میکش مییو منّزھی، تو را ستا کا! تو پایخدا«
 .»نمکتو توبه میخواھم و بسوی وجود ندارد و از تو آمرزش می» بر حّق «گری ید

 و إستغفار توبه )۲۶-۳(

ْ ٱوَ ﴿فرمایند: خداوند متعال می ْ إَِ�ۡهِ� إِنَّ َرّ�ِ رَِحيمٞ  ۡسَتۡغفُِروا  ﴾٩٠َوُدودٞ  َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�ٓوا
ه در ک ید و بعد (از هر گناه و لغزشیاز پروردگارتان آمرزش (گناهان خود را) بخواه « ]۹۰[هود: 

ار یگمان پروردگار من بسید. بیاو برگرد ید و) به سویمان شوید پشیشو یب مکمرت یزندگ
 .)٢(»ار) استک مان و) دوستدار (مؤمنان توبهیمهربان (در حق بندگان پش

 «: دیفرما می ج رسول الله
َ َ
رَثَ َواِهللا إِ�ِّ أل

ْ
�

َ
ِْه يِف ايلَْوِم أ

َ
تُوُب إيِل

َ
ِمْن َسبِْعَ�  ْستَْغِفُر اَهللا وَأ

ةٍ  نم، و به سوی کشتر از ھفتاد بار از خدا طلب مغفرت مییبخدا سوگند، من روزانه ب« .)٣(»َمرَّ
 .»مینمااو توبه می

ةً «فرمودند:  زین و ِْه ِمائَُة َمرَّ
َ

َْوِم إيِل تُوُب يِف ايلْ
َ
إِ�ِّ أ

 اِهللا فَ
َ

َها انلَّاُس تُوُ�وا إىِل ُّ�
َ
 .)٤(»يَا �

 .»نمکه من روزانه صد بار توبه میکد) چرا ینکد (توبه یای مردم! به سوی خدا باز گرد«
 آمرزد،ا بخواند، خداوند گناھانش را میر ریس دعای زکد: ھریفرمان مییھمچن

ـيَحُّ «خته باشد: یدان جھاد گریاز ماگرچه 
ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِال  إهِلَ

َ
ْي ال ِ

َّ
َعِظيَْم اذل

ْ
ْستَْغِفُر اَهللا ال

َ
أ

ْهِ 
َ

تُوُْب إيِل
َ
َقيُّْوُم َوأ

ْ
 .)١(»ال

 .)۵۹۳) / ابن حبان (ش۴۸۶۰و۴۸۵۹(صحیح): ابوداود (ش )١(
 ی گناھانی است که در آن مجلس گفته شده است.گفتن این ذکر در ھر مجلسی، کفاره 
در ارتباط با گذشته، اظھار پشیمانی قلبی که بنده  -۱ارکانی دارد که بنده باید رعایت کند:  توبه) ٢(

در ارتباط با حال، دست کشیدن  -۲دارد. خداوند ابراز میبا استغفار، اظھار ندامتش را به درگاه 
و در صورتیکه حق الناس  -۴در ارتباط با آینده، عزم قاطع بر عدم برگشت به آن.  -۳از گناه. 

باشد جدای از موارد مذکور باید حقوق آنھا را بپردازد و یا حاللّیت بگیرد و در صورتیکه ناتوان از 
موجب فتنه و عداوت گردد و یا غیر قابل جبران باشد مانند مسائل پرداخت باشد و یا اظھارش 

 ناموسی، برای آن افراد که حقی بر وی دارند دعای خیر و بر کت و رحمت و مغفرت نماید.  
 .)۳۲۵۹) / ترمذی (ش۶۳۰۷) (صحیح): بخاری (ش٣(
 .)۷۰۳۵و۷۰۳۴) (صحیح): مسلم (ش٤(
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نده است، یوجود ندارد و زنده و پا» بر حّق «چ معبودی بجز او یه ھکمن از خدای بزرگی «
 .»نمکخواھم و به سوی او توبه میآمرزش می

َعبِْد يِف َجوِْف اللَّيِْل اآلِخِر «: دیفرمامی ج رسول الله و
ْ
قَْرُب َما يَُ�وُن الرَّبُّ ِمَن ال

َ
أ

ْن تَُ�وَن 
َ
اَعِة فَُ�نْ فَإِْن اْستََطْعَت أ َك السَّ

ْ
ْن يَْذُكُر اَهللا يِف تِل  .)٢(»ِممَّ

توانی تر است، اگر مییکاش نزدگر به بندهیانی شب، از ھر زماِن دیپروردگار، در بخش پا«
 .»ندیر خداکه در آن وقت، مشغول ذکسانی باش کاز 

َعبُْد ِمْن َر�ِّهِ «د: یفرما می ج رسول الله و
ْ
قَْرُب َما يَُ�وُن ال

َ
وا  أ رِثُ

ْ
�

َ
َوُهَو َساِجٌد فَأ

 .)٣(»اَعءَ ادلُّ 
ار ین حالت بنده به پروردگارش، ھنگام سجده است، پس (در آن حالت) بسیتریکنزد«
 .»دینکدعا 

َْوِم ِمائَةَ «فرمودند:  نیھمچن و ْستَْغِفُر اَهللا يِف ايلْ
َ
يِب َو�ِ�ِّ أل

ْ
َُغاُن ىلَعَ قَل  .)٤(»ةٍ َمرَّ  إِنَُّه يلَ

 .»طلبملذا روزانه صد بار از خداوند آمرزش می ،ردیگدلم را فرا میفراموشی «

 زخمی و بدُیمنیأذکار فتنه و چشم-۲۷

 دّجال شرّ  از نجات اعمال )۲۷-۱(

َكْهِف ُعِصَم ِمَن «
ْ
ِل ُسوَرِة ال وَّ

َ
َجالَمْن َحِفَظ َعرْشَ آيَاٍت ِمْن أ  .)٥(»ادلَّ

ِخِ� ِمْن لُكِّ َصَالةٍ «
َ
ِد األ  .)٦(»َواالْستَِعاَذُة بِاِهللا ِمْن فِتْنَتِِه َعِقَب التََّشهُّ

  .)۲۵۵۰) (صحیح): حاکم، المستدرک (ش١(
 .)۵۷۲) / نسایی (ش۳۵۷۹(صحیح): ترمذی (ش )٢(
 .)۱۱۳۷) / نسایی (ش۸۷۵) / ابوداود (ش۱۱۱۱) (صحیح): مسلم (ش٣(
 .)۱۵۱۷) / ابوداود (ش۷۰۳۳) (صحیح): مسلم (ش٤(
یَغاُن) یعنی: پوشانده می 

َ
شود و مراد از آن فراموشی است؛ چرا که رسول ابن أثیر می گوید: (ل

بودند، و گاھی (که به خاطر انجام کاری) دچار فراموشی  أیاد خداھمیشه مشغول ذکر و  جالله
 ،: جامع األصولکشتافت. ن دانست، لذا به استغفار میرا برای خود گناه میشد و آنمی

)۴/۳۸۶.( 
  .)۲۸۸۶) / ترمذی (ش۱۹۲۰و۱۹۱۹) (صحیح): مسلم (ش٥(
 .)۹۸۵) / ابوداود (ش۱۳۵۴) (صحیح): مسلم (ش٦(
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، و »مانددّجال محفوظ می ۀند از فتنکھف را حفظ ک ۀاّول سور ۀیس ده آکھر«
از شّر ر ھر نماز، باعث حفاظت یدّجال در تشّھد اخ ۀپناه بردن به الله از فتن«ن یھمچن

 .»شوددّجال می

 بدفالی دعای )۲۷-۲(

» 
َ
َ َ�ْ�ُكَ أ

َ
 إهِل

َ
 َخْ�َُك، َوال

َّ
َخْ�َ إِال

َ
 َطْ�َُك، َوال

َّ
 َطْ�َ إِال

َ
 .)١(»للَُّهمَّ ال

ری یچ تأثیای وجود ندارد مگر آنچه تو بخواھی (فال بد زدن ھچگونه بدفالییالھی! ھ«
 .»ستین» بر حّق «گری یندارد، و بجز تو معبود دزی وجود یچ چیر تو، ھیندارد) و بجز خ

 زخمیچشم دعای )۲۷-۳(

ُ �َْشِفيَك « ْو َ�ْ�ِ َحاِسٍد ا�َّ
َ
ٍء يُؤِْذيَك ِمْن رَشِّ لُكِّ َ�ْفٍس أ ْرِ�يَك ِمْن لُكِّ ىَشْ

َ
ِ أ بِاْسِم ا�َّ
ْرِ�يَك 

َ
ِ أ  .٢»بِاْسِم ا�َّ

ا چشم یھر کس  آزارد و از شّر یکه تو را م زیکنم از ھر چیه و دعا میبه نام خدا تو را رق«
 .»کنمیتو دعا م یھر حسود، خداوند تو را شفا دھد! به نام خدا برا

ءٍ « اٍت تَْ�ِفيَك ِمْن لُكِّ ىَشْ ُمَعوَِّذَ�ْ�ِ ِحَ� ُ�ْمىِس وَِحَ� تُْصِبُح ثََالَث َمرَّ
ْ
 .٣»ال
 .»کندھرچیزی کفایت میتو را از ضرر  -سه بار-خواندن معّوذتین در ھرصبح وشب «

ةٍ «و  مَّ
َ

ٍة َوِمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ ال ِة ِمْن لُكِّ َشيَْطاٍن َوَهامَّ ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
 .)٤(»أ

 .»برم یامل خدا، پناه مکگزنده و چشم شور به سخنان  ۀطان، حشریاز ھر ش«
به وی ھیچ ضرری و ھر کس اّول ھر شب یا اّول صبح این دعا را سه بار بخواند 

ِميُع «رسد: نمی َماِء َوُهَو السَّ  يِف السَّ
َ

رِْض َوال
َ ْ
ٌء يِف األ  يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ

َ
ِي ال

َّ
ِ اذل � ا�َّ

َعِليمُ 
ْ
ھیچ ضرری در  -که پناه ھر کسی باشد،-به نام خداییکه با وجود نام مقدسش «. ٥»ال

 .»رسد آسمان وزمین به وی نمی

  .)۶۳۹) / عبدالله بن وھب، الجامع (ش۷۰۴۵احمد، المسند (ش) (صحیح): ١(
  .)۳۵۲۳) / ابن ماجه (ش۹۷۲) / ترمذی (ش۵۸۲۹(صحیح): مسلم (ش )(٢

  .)۵۴۲۸) / نسایی (ش۳۵۷۵) / ترمذی (ش۵۰۸۴(صحیح): ابوداود (ش (٣)
 .)۲۰۶۰) / ترمذی (ش۴۷۳۹) / ابوداود (ش۳۳۷۱(صحیح): بخاری (ش )٤(

  .)۳۸۶۹) / ابن ماجه (ش۴۷۴المسند (ش (صحیح): احمد، )(٥

                                                         



 ١١٧  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

ى«
َ
ْو ِمْن َماهِلِ َما �ُ  إَِذا َرأ

َ
ْو ِمْن َ�ْفِسِه، أ

َ
ِخيِه، أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن أ

َ
َ�ِة) ْعِجبُ أ ُ بِالرَبَ

َ
يَْدُع هل

ْ
ُه (فَل

َعْ�َ َحقٌّ 
ْ
 .)١(»فَإِنَّ ال
دعای  ،ا از مالش، خوشش آمد، پس برای آنیا خودش، یی از شما از برادر، یکه کزمانی «

 .»قت داردیه چشم زخم، حقکد، چرا یت نماکبر

 أذکار شنیدن صدای حیوانات-۲۸

 االغ و صدای خروس آواز دنیشن ھنگام ) دعای۲۸-۱(

 َو�َِذا َسِمْعتُْم نَِهيَْق «
ً
ْت َملَاَك

َ
لُوا اَهللا ِمْن فَْضِلِه فَإِ�ََّها َرأ

َ
يَ�ِة، فَاْسأ إَِذا َسِمْعتُْم ِصيَاَح ادلِّ

َِمارِ 
ْ
 احل

ً
ى َشيَْطانَا

َ
يَْطاِن فِإنَُّه َرأ  .)٢(»، َ�تََعوَُّذوا بِاِهللا ِمَن الشِّ

ده است، و یای را درا او فرشتهید، زینکد، از الله فضلش را طلب یدیھرگاه بانگ خروس را شن«
 .»ده استیطان را دیرا االغ، شید؛ زیطان به الله پناه ببرید، از شیدیھرگاه صدای االغ را شن

 شب در ھاسگ پارس دنیشن ھنگام دعا )۲۸-۲(

ـَحِمِ� بِاللَّيِْل َ�تََعوَُّذوا «د: یفرما می ج رسول الله
ْ
الِكَِب َونَِهيَْق ال

ْ
إَِذا َسِمْعتُْم ُ�بَاَح ال

 تََرْونَ 
َ
 .)٣(»بِاِهللا فَإِ�َُّهنَّ يََر�َْن َما ال

ھا به الله پناه د از آنیدیھا و عرعر االغ را در شب شنردن سگکھرگاه صدای پارس «
 .»دینیبه شما نمیکنند یبی را مییزھایرا آنھا چیز ؛دیببر

 أذکار ابطال سحر و دوری از جن و شیاطین-۲۹

 و سحرشدن ھای پیشگیری از شّر جن راه )۲۹-۱(
بقره ھرشب موجب طرد جّنیان و ن و یمعّوَذت آیة الکرسی و یھاقرائت سوره

ُكريِْسِّ «فرماید: می ج گردد: پیامبرشیاطین می
ْ
 آيََة ال

ْ
 فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
َو�َْت إِىل

َ
ُ ٱ﴿ إَِذا أ َّ� 

ِ  ]۲۵۵[البقرة:  ﴾لَۡقيُّومُ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  يََة فَإِنََّك لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمْن ا�َّ
ْ

ْتَِم اآل
َ

َحىتَّ خت

  .)۳۵۰۹) / ابن ماجه (ش۷۶۱۷) (صحیح): نسایی، السنن الکبری (ش١(
 .)۷۰۹۶) / مسلم (ش۳۳۰۳) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۱۴۲۸۳) / احمد، المسند (ش۲۳۲۷) (صحیح): ابویعلی، المسند (ش٣(

                                                         



 پناهگاه مومن    ١١٨

 َ�ْقَرَ�نََّك َشيَْطاٌن َحىتَّ تُْصِبحَ 
َ

 .١»َحافٌِظ َوال
، تمام شب، فرشتگان از تو حراست خواھند یرا بخوان یالکرس ةدن، آییاگر ھنگام خواب«

 .»طان نزد تو نخواھد آمدیرد و تا صبح، شک

 ِ�يِه ُسوَرُة «فرمودند:  ج پیامبرھمچنین 
ُ
ِى ُ�ْقَرأ

َّ
َيِْت اذل

ْ
يَْطاَن َ�نِْفُر ِمَن ابل إِنَّ الشَّ

ََقَرةِ 
ْ

 .»کندبقره خوانده شود، فرار می ۀای که در آن سورشیطان از خانه« .٢»ابل

ُمَعوَِّذَ�ْ�ِ ِحَ� ُ�ْمىِس وَِحَ� «و فرمودند: 
ْ
َحٌد َوال

َ
ُ أ اٍت قُْل ُهَو ا�َّ تُْصِبُح ثََالَث َمرَّ

ءٍ   .٣»تَْ�ِفيَك ِمْن لُكِّ ىَشْ
 یزیتو را از ضرر ھرچ -سه بار-اخالص و معّوذتین ھر صبح وشب » ھایسوره« خواندن«

 .»کندیم تیکفا
گردد. و ھمچنین أذان دادن و اقامه گفتن موجب دور کردن جّنیان و شیاطین می

 �َْسَمَع إَِذا نُوِدَي «فرمودند:  ج رسول الله
َ

اٌط َحىتَّ ال ُ رُضَ يَْطاُن َوهلَ ْدبََر الشَّ
َ
ِة أ

َ
ال لِلصَّ

 ْ�
َ
ْدبََر َحىتَّ إَِذا قَىَض اتلَّثِْو�َب أ

َ
ةِ أ

َ
ال ْ�بََل َحىتَّ إَِذا ثُوَِّب بِالصَّ

َ
إَِذا قَىَض انلَِّداَء أ

ِذيَن فَ
ْ
 .٤»بََل اتلَّأ

ند و از عقب خود، ھوا خارج کیطان فرار میشود، شینماز، أذان داده م یه براک یھنگام«
گردد. و باز، ھنگام اقامه گفتن، فرار یأذان را نشنود. و بعد از أذان، برم یند تا صداکیم
 .»گرددیو دوباره، پس از اتمام آن، برم ند.ک یم

و ھمچنین خواندن این دعاھا ھم در دورکردن جّنیان و شیاطین سودمند است و 

 فَاِجٌر ِمْن «فرمودند:  ج رسول الله
َ

 ُ�َاِوُزُهنَّ بَرٌّ َوال
َ

يِت ال
َّ
اِت ال ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ

َ
أ

َماِء َوِمْن رَشِّ َما َ�ْعُرُج ِ�يَها َوِمْن رَشِّ مَ  ُل ِمْن السَّ  َوِمْن رَشِّ َما َ�ْ�ِ
َ
 َوَ�َرأ

َ
 رَشِّ َما َخلََق َوَذَرأ

َ
ا َذَرأ

رِْض َوِمْن رَشِّ مَ 
َ ْ
 َطاِرقًا يِف األ

َّ
ا َ�ُْرُج ِمنَْها َوِمْن رَشِّ فِنَتِ اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوِمْن رَشِّ لُكِّ َطاِرٍق إِال

ْ�ٍ يَا رمَْحَنُ 
 .٥»َ�ْطُرُق خِبَ

فرستد، و از رده است، و از شّر آنچه از آسمان فرو میکاد یده و زیه خدا آفرکاز شّر آنچه «
ای در ھای شب و روز، و از شّر ھر وارد شوندهفتنه از شّر  ند، وک می شر آنچه به آسمان صعود

  .)۵۰۱۰و۳۲۷۵و۲۳۱۱(صحیح): بخاری (ش (١)
  .)۲۸۷۷) / ترمذی (ش۱۸۶۰(ش(صحیح): مسلم  )٢(

  .)۳۵۷۵) / ترمذی (ش۵۰۸۴(صحیح): ابوداود (ش (٣)
 .)۱۲۹۵و۸۸۵و۸۸۲) / مسلم (ش۶۰۸و۱۲۳۱(صحیح): بخاری (ش (٤)
 .)۱۵۴۶۱) / احمد، المسند (ش۶۸۴۴(صحیح): ابویعلی، المسند (ش (٥)

                                                         



 ١١٩  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

یعنی؛ کالم « امل توکلمات کی وارد شود، ای پروردگار مھربان! به یکر و نیه به خکنیشب مگر ا
 .»برم ند، پناه میکھا تجاوز تواند از آناری نمیکار و بدکویکچ نیه ھک »نقص و کامل توبی

ُعوُذ بَِ�ِلَماِت « و
َ
ةٍ أ مَّ

َ
ٍة َوِمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ ال ِة ِمْن لُكِّ َشيَْطاٍن َوَهامَّ ِ اتلَّامَّ از ھر « ١»ا�َّ

 .»برمیامل خدا، پناه مکچشم شور به سخنان  گزنده و ۀطان، حشریش
گردد که آن باعث می -سه بار-و خواندن این دعا در اّول ھرشب یا اّول ھرصبح 

ٌء «جاد نگردد: روز و یا شب ھیچ ضرری برای فرد ای  يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ
َ

ِي ال
َّ

ِ اذل � ا�َّ
َعِليمُ 

ْ
ِميُع ال َماِء َوُهَو السَّ  يِف السَّ

َ
رِْض َوال

َ ْ
 .٢»يِف األ
و  آسمان در ضرری ھیچ -باشد، ھر کسی پناه که- مقّدسش نام وجود با خداییکه نام به«
 .»رسدنمی وی به زمین

کرد و این دعا را بخواند، تا وقتیکه آنجاست ھیچ ضرری و ھر کس در جایی اتراق 

اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق «گردد: برایش ایجاد نمی ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
به کلمات « ٣»أ

 .»برمای پناه میخداوند از شّر ھر آفریده )٤(»نقصیعنی؛ کالم کامل و بی«تاّمات 
زده شده موجب شفا و رھایی وی از ور یا جنخواندن دعای زیر بر کسی که مسح

 باشد:جن می

ُ �َْشِفيَك « ْو َ�ْ�ِ َحاِسٍد ا�َّ
َ
ٍء يُؤِْذيَك ِمْن رَشِّ لُكِّ َ�ْفٍس أ ْرِ�يَك ِمْن لُكِّ ىَشْ

َ
ِ أ بِاْسِم ا�َّ

ْرِ�يَك 
َ
ِ أ  آزارد و از شّر یز که تو را میکنم از ھر چیه و دعا میبه نام خدا تو را رق« .٥»بِاْسِم ا�َّ

 .»کنمیتو دعا م یا چشم ھر حسود، خداوند تو را شفا دھد! به نام خدا برایھر کس 

ُه يِف َذلَِك «فرماید: می ج و رسول الله َمْن تََصبََّح لُكَّ يَْوٍم َسبَْع َ�َمَراٍت َعْجَوًة لَْم يرَُضَّ
 ِسْحرٌ 

َ
َْوِم ُسمٌّ َوال  یاز خرماھا یعجوه (نوع یخرماه ھر روز صبح، ھفت عدد ک یسک« ٦»ايلْ

 .»رساندینم یبه او ضرر سحر نه) بخورد، در آن روزھا زھر ویمد

  .)۲۰۶۰) / ترمذی (ش۴۷۳۹) / ابوداود (ش۳۳۷۱(صحیح): بخاری (ش (١)
  .)۳۸۶۹) / ابن ماجه (ش۴۷۴(صحیح): احمد، المسند (ش (٢)
  .)۳۴۳۷) / ترمذی (ش۷۰۵۴و۷۰۵۳(صحیح): مسلم (ش )(٣

باشد عیب و نقص و به طور مطلق کامل میاز آنجائیکه ھر کالمی نقص دارد و کالم خداوند بی  )٤(
 پناه بردن به آن نیز کامل است.

  .)۹۷۲) / ترمذی (ش۵۸۲۹(صحیح): مسلم (ش )(٥
 .)۵۴۶۰) / مسلم (ش۵۷۶۹و۵۷۶۸و۵۴۴۵(صحیح): بخاری (ش (٦)

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٢٠

 زدگیھای ابطال سحر و جن ) راه۲۹-۲(
باشند و شخص باید در ھا و أذکار فوق مؤثر میزدگی، تمام سورهبرای ابطال سحر و جن

خداوند متعال خواھان انجام آنھا مداومت و مواظبت داشته باشد و در عین حال از 
محافظت و ابطال سحرش گردد و در این راستا فقط و فقط بر او توّکل کند. ھمچنین 

 شخص باید از انجام محرمات دوری کرده و بر انجام واجبات مواظبت کامل داشته باشد.
نیز از مواردی  ٣و سیاه دانه ٢و انجام حجامت ١جدای از موارد مذکور خوردن عسل

 زدگی مؤّثرند.ابطال سحر و رھایی از جنھستند که در 

 أذکار روابط اجتماعی-۳۰

 »كلَ  اللهُ  َغَفرَ «: دیبگو هک سیک جواب )۳۰-۱(

 .)٤(»َولََك «
 .»خداوند تو را ھم ببخشد«

 من تو را بخاطر خدا دوست دارمدعای کسی که گوید:  )۳۰-۲(

َحبََّك «
َ
ُ أ

َ
ْحبَبْتَِ�ْ هل

َ
ْي أ ِ

َّ
 .)٥(»اذل

 .»تو را آن کسی دوست بدارد که بخاطر او مرا دوست داری«

 ندک شنھادیپ تو به را مالش هک سیک برای ) دعا۳۰-۳( 

ْهِلَك َوَمالَِك «
َ
 .)٦(»بَاَرَك اُهللا لََك يِفْ أ

 .»ت اندازدکت بریخداوند، در خانواده و دارائ«

 ).۵۶۶۸بخاری، (ش (صحیح): . و ۶۹نک: نحل/ )١(
 ).۵۶۶۸بخاری، (ش (صحیح):  نک: )٢(
 شفا را در عسل و حجامت قرار داده است. أاند که خداوندفرموده ج پیامبر 
 ).۵۶۸۰بخاری، (ش(صحیح):  :نک )٣(
 .انددرمان ھر دردی را بجز مرگ در سیاه دانه قرار داده أخداونداند که فرموده ج پیامبر 

  .)۱۰۲۵۵) / نسایی، السنن الکبری (۶۲۳۴) (صحیح): مسلم (ش٤(
  .)۶۵۳۳) / بزار (ش۲۰۰ص۱۱) (صحیح): عبدالرزاق، المصنف (ج٥(
  .)۱۹۳۳) / ترمذی (ش۳۹۳۷و۳۷۸۱و۲۰۴۹) (صحیح): بخاری (ش٦(

                                                         



 ١٢١  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 سالم دادن ) رواج۳۰-۴(

 تَْدُخلُوا ال«فرمودند:  ج الله رسول
َ
َابُّواـال

َ
 تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت

َ
  ،َجنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا، َوال

َ
َو ال

َ
أ

ٍء إِذَ  ُ�ْم ىلَعَ يَشْ
ُّ
ُدل

َ
بَبْتُمْ أ

َ
َا

َ
تُُموُه حت

ْ
َالَم بَيْنَُ�مْ  ؟ا َ�َعل فُْشوا السَّ

َ
 .)١(»أ

ه کنیشود مگر اامل نمیکمان شما ید، و ایاوریمان بیه اکنید تا ایشوبه بھشت وارد نمی«
ه انجام آن، باعث دوستی کنم کی نیاری راھنماکا شما را به ید، آیگر را دوست داشته باشیدیک

 .»دین خود رواج دھیسالم را ب ؟گر شودیدیکشما با 

َن: اَ «
َ
َعالَِم، ِإلنَْصاُف ِمْن َ�ْفِسَك، َوَ�ْذُل السَّ ثََالٌث َمْن مَجََعُهنَّ َ�َقْد مَجََع اِإليْما

ْ
َالِم لِل

 .)٢(»َواِإلْ�َفاُق ِمَن اِإلْ�تَارِ 
رده است: عدالت با خود، سالم کامل کمانش را یه سه خصلت داشته باشد، اکسی ک«

 .»مردم، و انفاق در تنگدستی ۀدادن به ھم

َل انلَّيِبَّ سَ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمرَ 
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
  ج : أ

َ
يُّ اإلِسال

َ
ُ�ْطِعُم «قَاَل:  ؟َخْ�ٌ ِم أ

َالَم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف   السَّ
ُ
َعاَم، َوَ�ْقَرأ  .)٣(»الطَّ

ن عمل در ید: بھتریپرس ج امبریه مردی از پکند کت مییروا سعبدالله بن عمر
 .»گانهیردن به آشنا و بکدادن و سالم  کخورا« :ندفرمود ج ایشاندام است؟ کاسالم 

 افرک شخص سالم به دادن ) جواب۳۰-۵(

ِكتَاِب َ�ُقولُوا: وََعلَيُْ�مْ «
ْ
ْهُل ال

َ
 .)٤(»إَِذا َسلََّم َعلَيُْ�ْم أ

 .»و بر شما »وََعلَيُْ�مْ «د: ییردند، بگوکبه شما سالم  »ا نصارییھود ی«تاب کاگر اھل «

 ایداده دشنام او به هک سیک برای ) دعا۳۰-۶(

 « :فرمودند ج رسول الله
َ
َْك يَْوَم أ

َ
ُ قُْر�ًَة إيِل َما ُمْؤِمٍن َسبَبْتُُه فَاْجَعْل َذلَِك هلَ ُّ�

َ
للَُّهمَّ فَ�

ِقيَاَمةِ 
ْ
امت، یبرای او در روز قآن را  ام،ه من به او ناسزا گفتهکبار الھا! ھر مؤمنی را « .)١( »ال

 .»باعث قربت خود بگردان

  .)۵۱۹۵/ ابوداود (ش )۲۰۴و۲۰۳) (صحیح): مسلم (ش١(
 .)۳۵) / وکیع، الزھد (ش۳۲ص۱) (صحیح): بخاری، تعلیقًا (ج٢(
 .)۵۱۹۶) / ابوداود (ش۱۶۹) / مسلم (ش۱۲) (صحیح): بخاری (ش٣(
 .)۵۷۸۱و۵۷۸۰) / مسلم (ش۶۹۲۶و۶۲۸) (صحیح): بخاری (ش٤(

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٢٢

 دعا در موقع مدح دیگران )۳۰-۷(

ْحِسُب «د: یفرما می ج رسول الله
َ
يَُقْل: أ

ْ
 َ�َالَة فَل

َ
 َصاِحبَُه ال

ً
َحُدُ�ْم َماِدحا

َ
إَِذا اَكَن أ

 واهللا حَ 
ً
  هُ يبُ سِ فالنا

َ
ْحِسبُ اُ َوال

َ
َحداً أ

َ
 ىلَعَ اِهللا أ

ِّ
 .)٢(»ـ إِْن اَكَن َ�ْعلَُم َذاَك ـ َكَذا َوَ�َذا هُ َزيك

ن و چنان یفالنی چن مبه نظرد: یین بگوید، چنینکه دوستتان را مدح کھرگاه الزم است «
 .»نمکه نمیکیسی را نزد خدا تزکاوست و من  ۀنندکاست، ولی خدا محاسبه 

 دیبگو شدنش مدح ھنگام مسلمان آنچه )۳۰-۸(

» 
َ
 َ�ْعَلُمْونَ أ

َ
 تَُؤاِخْذِ�ْ بَِما َ�ُقْولُْوَن، َواْغِفْر يِلْ َما ال

َ
بار الھا! مرا بخاطر آنچه « .)٣(»للَُّهمَّ ال

 .»امرزیدانند، به از من نمیکند، مورد بازخواست قرار مده، و آنچه را یگوه میک

 ) اعمال موقع فرارسیدن شب۳۰-۹(
يَاِطَ� َ�نْترَِشُ ِحينَئٍِذ، « وا ِصبْيَانَُ�ْم؛ فَإِنَّ الشَّ ْمَسيْتُْم ـ فَُكفُّ

َ
ْو أ

َ
إَِذا اَكَن ُجنَْح اللَّيِْل ـ أ

إَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن 
 فَ

َ
يَْطاَن ال بَْواَب، َواْذُكُروا اْسَم اِهللا؛ فَإِنَّ الشَّ

َ
ْغِلُقوا األ

َ
اللَّيِْل فََخلُّوُهْم، َوأ

ْوُكوا قَِر�َُ�ْم َواْذُكُروا اْسَم اِهللا، ومََخُِّروا آنِيَتَُ�ْم َواْذُكرُ 
َ
، َوأ

ً
 ُمْغلََقا

ً
وا اْسَم اِهللا، َولَْو َ�ْفتَُح بَابا

ْن َ�ْعُرُضوا َعلَيَْها
َ
ْطِفئُوا َمَصا�ِيَحُ�مْ  أ

َ
، َوأ

ً
 .)٤(»َشيْئا

را یز ؛رون بروندـید بیانتان را نگذارکودکا شب شد ـ یند ـ که افیی شب، سایکه تارکھنگامی «
د، به یھا را آزاد بگذاره پاسی از شب گذشت آنکشوند، ھنگامی نده میکھا پراطانین وقت شیدر ا

طان یرا شیز ؛دید، و درھا را ببندییدن بسم الله بگویخوابگری نباشد، و قبل از یل دکه مشکشرطی 
ھا د، و روی ظرفیتان را ببندکَمْش  ۀد، و دھانیین بسم الله بگویند، ھمچنکدِر بسته را باز نمی

 .»دینکتان را خاموش یھاده نشوند، و چراغیامل پوشکبطور اگرچه  د،یسرپوش بگذار

 »كیفِ  اللهُ  كَباَر «: دیبگو هک سیک برای دعا )۳۰-۱۰(
 .)٥(»َوِ�يَْك بَاَرَك اهللاُ «
 .»ت قرار دھدکز بریو خداوند در تو ن«

 .)۶۷۸۸) / مسلم (ش۶۳۶۱) (صحیح): بخاری (ش١(
 .)۷۶۹۴و۷۶۹۳) / مسلم (ش۶۰۶۱و۲۶۶۲) (صحیح): بخاری (ش٢(
  .)۷۶۱) / بخاری، االدب المفرد (ش۳۲۰ص۸) (صحیح): ابن ابی شیبة (ج٣(
  .)۵۳۷۰-۵۳۶۸) / مسلم (ش۳۳۰۴و۵۶۲۳) (صحیح): بخاری (ش٤(
  .)۲۱۵) (حسن): حسین المروزی، البروالصلة (ش٥(

                                                                                                                                          



 ١٢٣  جفصل دوم:  اذکار و دعاهای نبوی 

 ردهک یکیه به تو نکیسکر از کتش )۳۰-۱۱(

» 
َ
َ  �َْشُكرُ  ال   َمنْ  ا�َّ

َ
 .)١(»انلَّاَس  �َْشُكرُ  ال

 ).اورده استیر خدا را به جا نکاورد، شیر مردم را به جا نکه شک یسک(

 روزدر شبانهقرائت قرآن  )۳۰-۱۲(

ي  ج عن انليبِّ « روایت نموده: سیموسی أشعروأب
َّ

قال: َ�َعاَهُدوا َهَذا الُقرآَن، فََواذل
 ِمَن اِإلبِِل يف ُ�ُقلها

ً
َشدُّ َ�َفلُّتا

َ
 خواندن در«: فرمودند ج امبریپ« ٢»َ�ْفُس �ّمد �ِيَِدهِ لَُهَو أ

 که یکس به سوگند رایز د؛یباش داشته مالزمت و مداومت قرآن، نیا بر »گرفتن پند و
 است فّرارتر و زانتریگر طناب، در بسته یپا شتر از قرآن، اوست، دست در محّمد روح

 زودتر شود،یم باز طناب از شیپا که یشتر از انسان، ۀوحافظ ذھن از یعنی؛ قرآن«
 .»»زدیگریم

بَِعرْشِ آيَاٍت ْن قاَم مَ : ج قال رسول اهللا«روایت نموده:  سعبدالله بن عمرو بن عاص
ِف آيٍَة ُكتَِب 

ْ
ل
َ
قانِتَ� َوَمْن قاَم بِأ

ْ
َغافِِلَ�، َوَمْن قاَم بِِمائَِة آيٍَة ُكتَِب ِمَن ال

ْ
لَْم يُْ�تَْب ِمَن ال

ھرکس ده آیه را بخواند از غافالن نخواھد شد و ھرکس صد آیه را بخواند « ٣»ِمَن الُمَقنَْطِر�نَ 
گردد که به اندازه آیه بخواند از کسانی محسوب می از خاشعان خواھد شد و ھرکس ھزار

 .»اندقنطارھا (قنطار ھمانند کوه عظیم مانند أحد) انفاق کرده
قُۡل ﴿ در رکعت اّول: ٥و دو رکعت نماز طواف ٤در دو رکعت نماز صبح ج رسول الله

َها  ُّ�
َ
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿و در رکعت دوم:  ]۱افرون: ک[ال ﴾١لَۡ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ� َحدٌ  �َّ

َ
و  ]۱[اإلخالص:  ﴾١أ

َسّبِِح ﴿ :هالفاتحخواندن  در رکعت اّول بعد از خواندند در نماز وتر ھرگاه سه رکعتی می
َها ﴿: و در رکعت دّوم ]۱[األعلی:  ﴾َرّ�َِك  ۡسمَ ٱ ُّ�

َ
قُۡل ﴿ :و در رکعت سّوم ﴾١لَۡ�ٰفُِرونَ ٱقُۡل َ�ٰٓ�

ُ ٱُهَو  َحدٌ  �َّ
َ
 .٦خواندندمی ﴾١أ

 ).۲۱۸) / بخاری، االدب المفرد (ش۲۶۱۳طیالسی، المسند (ش): صحیح) (١(
 ).۱۸۸۰) / مسلم (ش۵۰۳۳حیح): بخاری (ش(ص -٢
 ).۱۰۹ص۱۴) / طبرانی، المعجم الکبیر (ج۱۴۰۰(صحیح): ابوداود (ش -٣
 ).۱۲۵۸) / ابوداود (ش۱۷۲۳(صحیح): مسلم (ش -٤
 . )۱۹۰۷ش( ابوداود) / ۳۰۱۰و۳۰۰۹ش( مسلم): (صحیح -٥
  .)۱۰۲ص۱۱ج( اآلثار مشکل شرح طحاوی،) / ۱۴۳۲ش( المسند (صحیح): شاشی، -٦

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٢٤

 دعاکردن بعد از ختم قرآن )۳۰-۱۳(

ُقْرآنِ «روایت شده:  ساز مجاھد
ْ
اَعَء �ُْستََجاُب ِعنَْد َختِْم ال نَّ ادلُّ

َ
برای ما « ١»بَلََغنَا أ

 .»اند که دعا بعد از ختم قرآن قبول خواھد شدروایت کرده

 

 ).۲۰۷۲) / بیھقی، شعب االیمان (ش۳۴۸۲(صحیح): دارمی، السنن (ش -١
                                                         



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :فصل سّوم
 أأسماء و صفات الله

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ِ ﴿فرمایند: می ألخداوند ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
و خداوند، « .]۱۸۰[األعراف:  ﴾بَِها ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

 أھای نیک و زیبای خداوندنام .»های زیبائی دارد پس او را با این نامها صدا بزنیدنام
شناخت خداوند متعال و گام نھادن در مسیر عبودّیت و  ۀترین وسیلبھترین و اساسی

باشند. عظمت و ای برای تقّرب جستن و أنس به الله و ندای وی میو وسیله بندگی
گشته و انسان در پرتو آنھا به نحو شایسته و بایسته درون ثنای خالق یکتا با آنھا ھویدا 

بینی در این کند و تفاوت نگرش و جھانو برون خود را با جھان ھستی تنظیم می
گردند که شود و باعث میآنھا چشیده می ۀشود و شیرینی ایمان در سایراستا ھویدا می

 أدر عین حال از خداوندو شوق به لقایش در انسان موج زند و  أمحّبت به خداوند
ھراس و تقوا داشته باشد و ھرگز از رحمت و شفقتش ناامید نگردد. انسان با درک و 

یابد که عظمت، کبر، حاکمّیت مطلق، ھا و صفات زیبای خداوند درمیفھم نام
بلندمرتبگی، ھدایت، شفا، ضرر، نفع، بخشش، رحمت، قھر، رزق، آفرینش و مالکّیت 

باشند و این درک و درایت ُکرنش و خشوعی تص ذات اقدسش میو... فقط و فقط مخ
یابد و ھر میزان که انسان از آورد که انسان جایگاه خود را در ھستی میرا به بار می

مند باشد به ھمان میزان از أسماء و صفات بھره أصفای درون و تقوای خداوند
در وجود و درون مؤمن بھره خواھد برد. این اسماء زیبا، درخشندگی را  أخداوند

 ۀآورند که وی در پرتو تشعشعات آنھا مسیر تزکیه و تربیت که نھایت وظیفبوجود می
 باشند، را طی خواھد کرد.بندگی وی می

شوند و توقیفی فقط از طریق خودش شناخته می أسماء و صفات خداوند
شوند و جایگاھی باشند؛ یعنی با استناد از قرآن کریم و سّنت صحیح شناخته می می

برای عقل به تنھایی در این راستا وجود ندارد؛ چرا که یزدان سبحان خودش را بھتر 
 جستجوگرش معرفی کند. ۀتواند به بندمی

محدود و محصور در عدد مشخصی نیستند. پیامبر  أأسماء و صفات خداوند

ِ �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسَما ِمائَ «فرماید: می جاکرم َنََّة إِنَّ ِ�َّ
ْ
ْحَصاَها َدَخَل اجل

َ
 َواِحًدا َمْن أ

َّ
ًة إِال

خداوند نود و نه اسم (صد منھای یک) اسم دارد، ھر کس آنھا را « »وهو وتر �ب الوتر
-جمھور علما اتفاق .»شود. و خداوند تک است و تک را دوست داردبشمارد وارد بھشت می

نیست بلکه منظور آن است  أنظر دارند که ھدف از این روایت حصر أسماء خداوند



 ١٢٧  أفصل سوم:  أسماء و صفات الله

را با  أرا بفھمد، و حفظ کند و در آنھا تدّبر نماید و خداوند ھرکس این نود و نه نام
وی  أآنھا ندا کند و به آنھا ایمان و یقین داشته و به مقتضای آنھا عمل نماید، خداوند

 أوندگرداند و دلیلی بر انحصار و محدود کردن أسماء و صفات خدارا وارد بھشت می
تنوعشان بر یک مسّمای یکتا و  ۀھا با ھمباید توجه داشت که این نام )١( وجود ندارد

ْ ٱقُِل ﴿ فرمایند: می أنظیر داللت دارند. خداوندبی َ ٱ ۡدُعوا وِ  �َّ
َ
ْ ٱأ يّٗ  لرَّۡحَ�َٰنۖ ٱ ۡدُعوا

َ
ا ا�  مَّ

 ْ ۡسَمآءُ ٱ فَلَهُ  تَۡدُعوا
َ
 ،دیطلب کمکه ب  ناا رحمی الله با »خدا را« بگو:« ]۱۱۰[اإلسراء:  ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�
با  .»با استیز یها نام یاو دارا »ندارد یمانع«د یبخوان »یاز أسماء ُحسن«دام کخدا را به هر 

به اعتبار داللت آنھا بر ذات، اسم و به اعتبار داللت بر معانی،  أاین وصف اسماء الله
 کنند.داللت می أیعنی؛ الله باشند؛ و با این وجود ھمگی بر مسّمای واحد وصف می

پرتوھایی از صفات خود را در انسان قرار داده تا بتواند وظایفی را به  أخداوند
است  أخداوند ۀبر زمین انجام دھد؛ چراکه انسان خلیف أنیابت و نمایندگی خداوند

ھایی واگذار گردیده که بجای خدا یعنی؛ انسان امورات و مسئولّیت ۀو به خلیف
از لطف و إحسانش چنین موھبت و إکرام  أدر زمین انجام دھد، و خداوند أخداوند

و بزرگداشتی را به انسان عطا کرده است. انسان با داشتن صفات و خصوصّیاتی ویژه 

 ۱۸ھای مبارک را از قرآن کریم و عدد از این نام ۸۱برای بیان این نود و نه اسم، جمھور علما  )١(
نظر دارند. اند، که البته علما در برخی از آنھا اختالفھا را از سّنت شریف اسخراج کردهعدد آن

)، ۲۷۹۹)، جّواد (بسیار بخشنده/ترمذی؛۹۱و۱۴۷ھای جمیل (زیبا/ مسلم؛از علما نامتعدادی 
)، رفیق (دارای رفق و ۳۵۵۱)، رّب (پروردگار/ترمذی؛۱۴۸۸حیّی (صاحب حیا/ ابوداود؛ 

)، سّید (سرور و ۴۸۷و۲۲۳نھایت منّزه/مسلم؛)، سّبوح (بی۲۵۹۳مھربانی/مسلم؛
)، محسن ۱۰۱۵و۶۵)، طّیب (پاک/مسلم؛۵۷۴۲/بخاری؛)، شافی (شفا دھنده۴۸۰۶آقا/ابوداود؛

ھای  )، مّنان (دھنده نعمت۳۱۱۶)، معطی (عطاکننده/ بخاری؛۱۹۹۵کننده/مسلم؛(احسان
) را بجای مواردی که در این کتاب بیان شده، ۶۴۱۰) و وتر (فرد/بخاری، ۱۴۹۵بزرگ/ابوداود؛

ه تمامی این نود و نه اسم در قرآن اند و برخی ھم مانند ابن حجر بر این باور است کبرشمرده
) در این ۴۵۵ -۵/۴۵۱، التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیرآمده است. (نک: 

زمینه باید خاطر نشان کرد که نود و نه اسمی که در این کتاب بدان پرداخته شده بر منھج 
باشند، اگرچه اذعان ح میجمھور علما بوده و بر مبنای نصوص مقّدس قرآن کریم و احادیث صحی

ھا و صفات دیگری نیز وجود دارند که در شریعت بدانھا اشاره نام أگردد که برای خداوندمی
 محدود و محصور نیستند. أھا و صفات خداوندرساند که نامشده است. و این می
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اند توانایی مأمورّیت و مسئولّیت واگذارشده را دارد. بھرهکه دیگر موجودات از آن بی
اند باشند که به انسان داده شدهمی أوردگاراین صفات پرتوھایی از أسماء و صفات پر

اند و به وی اراده و علم (البته اراده و علم و صفاِت و در وجود وی نھادینه گردیده
را ندارند) داده تا در زمین به  أانسان حقیقت و ماھّیِت اراده و علم و صفاِت خداوند

نفس و شکوفانمودن استعدادھای خدادادیش در مسیر اصلی و ھدف  ۀآبادانی و تزکی
 مشغول گردد. أآفرینش یعنی؛ بندگی و عبادت و معرفت خداوند

در پرتو قرآن و سّنت به طور مختصر و  أھای زیبا و نیک خداونددر این بخش نام
آنھا بینش شود تا در راستای مؤمن از آنھا توضیح داده می ۀگردند و بھرمفید تبیین می

و ارتباط جھان ھستی با وی برایش  أو دیدی منظم و دقیق و صحیح از پروردگار
حاصل گردد و آثار آن بر تفّکر و قلبش سیطره اندازد تا در پرتو آن در بھترین نحو 
ممکن درون و برون خود را با آن تنظیم نماید و آن شناخت الزم و شایسته در شأن 

باشد َرّبش می ۀگونه که شایستپدیدار شود تا بنده آن ، برایش شناخته وأپروردگار
 .)٢(و)١(ھای زیبا و شرح آنھا عبارتند از: اش را بکند. این نامبندگی

 در دو زاویه انجام گرفته: أو توضیح اسماء پروردگار شرح )١(
که بعد از اثبات وجود نام ُمبارک در نصوص شرعی به شرحی مختصر و مفید اّول: معرفت اسماء:  

از مفھوم و معنای آن در پرتو آیات و احادیث پرداخته شده است که در توضیحات به معانی و 
 مفاھیم آیات و روایات اشاره شده است.

بته آنچه با تفّکر و تعّقل دّوم: تأثیر و آثار آنھا بر درون و برون مؤمن و وظایف وی در برابر آن. ال 
باشند و ھر کس بنابر درجه ایمان شود بسی واالتر از بیان این کلمات میدر این اسماء حاصل می

 گردد.مند میھا بھرهو صفای روحش از آن
بسی واالتر از این مطالب است ولی سعی  أاگرچه شکی در این وجود ندارد که حّق اسماء الله 

تا حّد ممکن با وجود اختصار مفید باشند و مطالب، دقیق و ظریف بیان  شده که زوایای مذکور
 گردند تا بھره خواننده بھینه باشد.  

توان به آنھا که از آنھا در این مبحث استفاده شده و منابعی که جھت فھم بیشتر می منابعی )٢(
رزگار مرادی؛ اسماء مراجعه کرد عبارتند از: اسماء ُحسنی اثر ناصر سبحانی؛ اسماء الله اثر 

الحسنی اثر سلیمان سامی محمود؛ الجامع ألسماء الله الحسنی اثر ابن قیم جوزّیه و قرطبی؛ 
اثر محّمد الکوس؛ المقصد األسنی فی شرح اسماء الله الحسنی اثر  الوجیز فی أسماء الله الحسنی

منھج ودراسات ھانی؛ اثر ابو نعیم اصف جزء فیه طرق حدیث إن لله تسعة وتسعین اسماً غزالی؛ 
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 أل الله-۱
 فرمایند:می أخداوند

نَا ﴿
َ
ُ ٱإِنَِّ�ٓ �  .]۱۴[طه:  ﴾�َّ

 .»ھستم »الله«من «
این  باشد.ھای دیگر خداوند میاسم أعظم خداوند است و جامع تمامی نام أالله

گردد و در واقع معنا و تفسیرش اسم َعَلِم خداوند، سایر أسماء ُحسنای وی را شامل می
باشد. و به طور اجمال ھمه را شامل می أھا و صفات خداوندنام ۀمعنای ھم

ه آھنگش درون و برون را متبلور گردد. و این نام زیبا درخششی ناب دارد ک می
 کند. می

 ۀدر اصل إله بوده و بعد تبدیل به أإلله شده و سپس ھمزسبحانه و تعالی  الله ۀکلم
خوِد إله است حذف شده و ادغام صورت گرفته است و به خاطر  ۀدّوم که ھمز

شود. پس الزم است خصوصّیتی که این اسم أعظم دارد الم آن در خواندن تفخیم می
 باشد، تبیین گردد:می» الله« ۀکه ریش »إله«عنای م

َلَه یأَلُه است که به ذوق و شوق و شتافتن بچه  »إله«
َ
صفت مشبھه بر وزن ِفعال از أ

شود که بعدًا این شتر و خود را به زیر مادر انداختن و مشغول شیر خوردنش اطالق می
را در زندگیش مسّلط  معنا توسعه یافته و به حال و شوق کسی اطالق شده که کسی

داند و مانند بچه شتر خود را در پناه دانسته و وی را جالب نفع و دافع ضرر از خود می
شود که در فرمانروا بودنش ُملک به فرمانروا و فریادرسی اطالق می »إله«گذارد. او می

و ِملک دارد و در فریادرس بودنش توانایی جلب نفع و دفع ضرر دارد و این اوصاف 

یعنی؛ به حقیقت کسی جز  »ال إلهَ إالّ اهللا«باشند. پس می أفقط مخصوص ذات الله
 فرمانروای مطلق و فریادرس توانمند باشد. الله نیست که به حق إله و

و نفی ھر گونه غیر خدایی در پرتو  أیعنی؛ الله مؤمن با ایمان به إلِه حقیقی
گردد. توحید ألوھّیت یعنی؛ فقط یتوحید ألوھّیت به صورت عملی یکتاپرست و موّحد م

باشد و حکم و فرمان و دفع ضرر و جلب منفعت ، فرمانروا و فریادرس انسان میأالله
گردد، در نتیجه بندگی و عبادت فقط مختص اوست و این فقط توسط وی صادر می

اثر  شرح أسماء الله الحسنی فی ضوء الکتاب والسنةاثر شنقیطی؛  آلیات األسماء والصفات
 اثر تمیمی و.... الصفات اإللھیة تعریفھا، أقسامھاقحطانی؛ کتاب األسماء و الصفات اثر بیھقی و 
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کند که تمامی زوایای نگرش تغییر واقعی و شگرفی را در زندگی مؤمن ایجاد می
 دھد.را تحت شعاع قرار می زندگی وی

 رحمان-۲
 فرمایند:می أخداوند

 .]۲۹: ك[المل ﴾َءاَمنَّا بِهِ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱقُۡل ُهَو ﴿

 .»میا مان آوردهیبگو: خدا مهربان است و بدو ا«
باشد یعنی؛ خداونِد مھرورزی که نھایت و کماِل مھر و رحمت می ۀرحمان از ریش

جانداران و جمادات را شامل گشته است. اساس  ۀرا داراست و رحمتش ھمرحمت 
أزلی و أبدی و  أباشد که این صفت در خداوندرحمت بر جلب منفعت و دفع ضرر می

را در خود و جھان  أباشد و انسان در کوتاه نظری آثار رحمت خداوندناپذیر میفنا
 گردد. یآفرینش خواھد دید و بدین خاطر شکر بر وی واجب م

توان دریافت نمود این است که می أسبحانه  ُالگویی که از این صفت خداوند
 ۀو سایر موجودات در سای ھا انسانای که  انسان باید صاحب رحمت باشد به گونه

مند گردند و در دفع ضرر و جلب رحمتش از مھر و محّبت و گذشت و ایثار وی بھره
 ادات و حّتی محیط خود و غیره پویا باشد.و موجودات و جم ھا انسانمنفعت برای 

 رحیم -۳
رحیم ھم مانند رحمان ریشه در رحمت دارد و ھمانطور اشاره شد: رحمت خداوند 

باشند با اسم، یکی میھردو  دو جنبه دارد: جلب منافع و دفع ضرر. و معانی و مفاھیم
باشد که به طور اختصاصی ھر کس را که رحمتی می ۀاین تفاوت که رحیم دربردارند

َوَ�َن ﴿فرمایند: می أبخواھد و برگزیند شامل آن خواھد شد. خداوند أخداوند
 ِ ولی  .»وسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده استیاو پ« ]۴۳[األحزاب:  ﴾ارَِحيمٗ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب

 رحمت رحمان ھمه آفرینش را در بر داشته است.
 رحمت خداوند حق و واجبی متوّجه انسان است. ۀدر زمین

نسبت به روح و جانش  أحق: انسان حق دارد از مظاھر رحمِت خداوند -۱
آیات آفاق و أنفس و  ۀمند شود. نسبت به روح و روانش انسان حقِّ مطالعبھره
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الله بشناسد و در مسیر  ۀآیات قرآن را دارد تا جایگاه خود را به عنوان خلیف
ی خداوند و ھا نعمت بندگی وی قرار گیرد. و نسبت به جسمش حّق استفاده از

 یش را در مسیر صحیح دارد.ھا نعمت مندی از دنیا وبھره
گردد دو جنبه دارد: اّول: نسبت به  واجب: واجبی که متوّجه وی می -۲

به بندگاِن خدا که دّوم: نسبت  .)١(که باید شکرگزار رحمت وی باشد أخداوند
سھیم نماید  أآشنا کند و در رحمت خدا أآنھا را با نعمت و رحمت خداوند

 و بذل و بخشش باشد. و نسبت به مؤمنان اھل رحم و شفقت و مھربانی

 َمِلک-۴
ُعوُذ بَِرّبِ ﴿فرمایند: می أخداوند

َ
[الناس:  ﴾٢�َّاِس ٱَملِِك ﴿ ]۱[الفلق:  ﴾١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ

 .») مردمانیم (واقعکو حا کبه مال  .  برم به پروردگار مردمان یبگو: پناه م « ]۲
مالک به معنای فرمانروا و پادشاھی و سروری است که آفرینش و فرمان و ھمه چیز 

اوست و ھیچ محدودّیتی بر آن وجود ندارد و او بر ھمه چیز  ۀقدرت و اراد ۀدر قبض
سرا را در اختیار دارد و ھمه ھردو  سیطره و تسّلط دارد. تنھا َمِلک پادشاھی و مالکّیت

چیز در دست اوست و او صاحب حقیقی دنیا و آخرت است و َمِلِک آنھا و کل ھستی 
وی انسان را آفریده و با دادن  ؛ چرا کهروز سزا و جزا است کمال أباشد. خداوندمی

وی را مسئول قرار داده و با تسّلط و چیرگیش بر ھمه چیز، وی را  ھا نعمت ھا وتوانایی
 کند.بازخواست می

به  أمالک بودن خداوند نھایت خضوع و خشوع و ذاللت مؤمن را در برابر خداوند
و  یمھربان ی وو فروتن یرمنسبت به مؤمنان نآن:  ۀتوانایی به ھمراه دارد. و ثمر ۀانداز
 .باشدی میرومندین ی وکبایو ب یریدل و یافران سختکو تواضع و در برابر  ییخو نرم

انتھای وی، حدود و ثغوری حاکی از آن است که پادشاھی بی أمالک بودِن خداوند

کند. الزم در تزکیه میھای بندگی است و بنده را مّتصف به تمامی صفات جامع ھمه مقام شکر )١(
ق به  -۱چندین مرحله و ضابطه دارد:  أشکرگزاری از خداوند

ّ
شناخت نعمت و اینکه متعل

باشد که این نعمت را به  أگزار و سپاسگزار خداونددر درون خود مّنت -۲است.  أخداوند
در استفاده از نعمت،  -۴را بازگو کند.  أھای پروردگار با زبان نعمت -۳وی عطا کرده است. 

 خود را مقّید به فرامین صاحب نعمت بکند.

                                                         



 پناهگاه مومن    ١٣٢

دارد که انسان جدای از اینکه باید خود را با آن ھماھنگ کند، باید بداند که این 
است و بس. و ھر آنچه به سبب رحمت و  أنی و توانایی فقط خاص خداوندحکمرا

باشد و انسان باید از آن به انسان داده شده عارضی و َمجازی می أحکمِت خداوند
بداند که در برابر این مالکّیت و حکمرانی موّقتی، مسئول است و ھرگز بخاطر آنھا خود 

آنھا محروم نسازد. حاکمان ھم باید بدانند که  ۀگناه نکند و دیگران را از بھر ۀرا آلود
 اری کنند و حکم صادر کنند.دباید بر طبق قوانین و شریعت حاِکم حقیقی حکومت

 ُقّدوس-۵
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿ ِيٱ �َّ وُس ٱ لَۡملُِك ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾ۡلُقدُّ

 .»است منّزه و ست. او فرمانرواین یه جز او پروردگار و معبودکاست  یسکخدا  «
کننده است و منّزه و مقّدس است از اینکه ُقّدوس یعنی؛ خداوند بسیار پاک و پاک

انسان با حس و خیال و عقل بتواند به ُکنِه ذات وی دست یابد و نیز بیانگر آن است که 
وی نیست، و ھمچنین ُقّدوس به معنای آن  ۀشایست مبّراست از ھر آنچه که أخداوند

منّزه و پاک و مبّرا از ھر نقص و عیب و ضعف و محدودّیتی  أاست افعاِل خداوند
آفریده در نھایت زیبایی، دّقت و حکمت  أباشند؛ چرا که ھر آنچه را خداوند می
 .)١(باشد می

اماکن را مقّدس و برخی از  †، پیامبران÷، مالئکه ھمچون جبرئیلأخداوند
باشد ای میخوانده و این حاکی از آن است که پاکی و منّزه از نقص و عیب ھدف اصلی

کنیم. را درک نمیمشغولند ولی ما آن أإسراء به تسبیح خداوند ۴۴آفرینش طبق آیه  تمامی )١(
سٌ «خداوند را به  )۸۷۲) / ابوداود (ش۱۱۱۹مسلم (شدر روایت صحیحی از  ج پیغمبر وْ ، قُدُّ بُّوحٌ  »سُ

وحتوده است. س وحباشند. و قّدوس بر یک وزن می ُسبُّ باشد که از َسَبَح به معنای (شنا کرد) می ُسبُّ
کار برده شده است. و کلمه تسبیح از آن بعد برای بدون وقفه دور کردن کسی یا چیزی از چیز دیگر به

وحگرفته شده است.  او نسبت داده شود به دور و چه که نباید به یعنی؛ خداوند به تمام معنا از آن ُسبُّ
ِصف و مَزیَّن  منّزه است. و مؤمنان با اختیار خود با حرکت در کاروان عظیِم خلقت با انتخاب ایمان و متَّ

چه نباید به او نسبت دھند وی را منّزه و پاک و مبّرا و تسبیح وی، از آن أشدن به صفات خداوند
 رسند.نقص به کمال می کنند و در پرتو تسبیح وی تقّرب جسته و ازمی
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و دوری از رذائل و  أکه انسان باید با عبادات و سر تسلیم نھادن بر قوانین خداوند
نجاسات، درون و برون خود و جامعه را پاک و منّزه نگه دارد، تا باطن و ظاھر و 

 عه و شھِر سالم و پاکی داشته باشد.خانواده و جام

 َسالم -۶
 فرمایند:می أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾لسَّ

 .»است ب و نقصیع یبو  منّزه ،او فرمانروا«
م یعنی؛ سالم گرداننده و حفظ کننده  سالم اسم مصدر از باب تفعیل به معنای ُمَسلِّ

و صفات ُعلیای وی از ھر عیب و نقص  أباشد. سالم به معنای پاک بودن خداوندمی
وس در ارتباط میباشد که در این صورت با نامو آفتی می وح و ُقدُّ باشد. و نیز ھای ُسبُّ

 باشد.رسان بر دوستان و پیروانش نیز میبه معنای سالمت
ھمیشه درون و برون خود را پاک و سالم از ھر  أانسان مؤمن در پرتو نوِر سالم

گزند و پلیدی جسمی و روحی نگه دارد و دیگران و جامعه را نسبت به خود ایمن و 
کند؛ چرا که سالم پیام رّبانی و دعای دارد و در جامعه افشای سالم میسالم نگه می

 باشد.اعی میگشایش دلھا و استحکام روابط اجتم ۀباشد که مایمؤمن برای مؤمن می

 ُمؤِمن -۷
 فرمایند:می أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ

 .»است ت بخشندهیدهنده و امن امانو  ب و نقصیع یب، منّزه ،او فرمانروا«
ناراحتی و دھنده به کسی که در اضطراب و بخش و امانمؤمن یعنی؛ امنّیت

پریشانی و ترس قرار گرفته و با امنّیت و پناه دادن به وی نسیم آرامش وجودش را 
 أاست و خداوند أسرا نیازمند امنّیت و پناِه خداوندھردو  کند. انسان درنوازش می

 †را أمن نموده و با بعثت پیامبرانبا آفرینِش قوانین ھستی، جسم و جھان ما 
جامعه داده تا از فساد و تباھی در امان باشد و امنّیت امنّیتی خاص به انسان و 

اختصاصیش را ارزانی کسانی نموده که به وی ایمان آورده و شرکی برایش قرار نداده 
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و  †از پیامبران باشند و ھوای درون را معبود خود نکرده باشند. حمایت خداوند 
پناه دادن به مؤمنین در ھا و احوال مختلف و وعده به امنّیت و پیروانشان در برھه

 باشد.و این امنّیت خاص می أگاه این نام خداوندآخرت تجّلی
 أآموزد که با توحید و تقوای خداوندمی ألانسان در پرتو این نام باشکوِه خداوند

گیرد و خاِر اضطراب و نگرانی و ترس از در أمن و آرامش دنیوی و أخروی قرار می
یابد که باید امین باشد و دیگران از دست و زبان و درمیشود. و نیز جانش کنده می

 سیاست وی در امان بمانند.

 ُمَهیِمن-۸
 :فرمایندمی أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ

 .»است محافظ و مراقبو  ت بخشندهیدهنده و امن امانو  ب و نقصیع یب، منّزه ،او فرمانروا«
باشند و بندگان بوده و ھمه در کنترل وی می ۀخداوند ناظر بر ھم ؛یعنی )١(ُمَھیِمن

اوضاع را زیر نظر دارد. خدای سبحان با علم و قدرت و حکمتش امنّیت حیات 
خویش، از این کار مراقبت و  ۀموجودات را بر عھده گرفته (مؤمن) و با سلطه و سیطر

گاه و بر  أنماید (ُمَھیِمن). ُمَھیِمن یعنی؛ خداوندمحافظت می به احوال مخلوقاتش آ
 ھا تأمین گردند. تأمین مصالح آنھا توانمند و مراقب و محافظ است تا این نیازمندی

ن یابد که باید از سه صفت که معانی ُمَھیمِ در راستای صفت ُمَھیِمن انسان درمی
 مند گردد:باشند، بھرهمی

عالم به احوال خویش گردد و جایگاه خود را در ھستی بشناسد و مسیر بندگی  -۱
 را دریابد.

 کند، گردد.نزدیک می أتوانمند بر تأمین مصالح و ھر آنچه وی را به خدا -۲
بر تأمین نیازھای خود در مسیر بندگی مراقبت و محافظت نماید. در پرتوی  -۳

وی به مسئولّیت اصلی خود یعنی؛ عبادت و بندگی  اجرای این موارد،
 کند.عمل می أخداوند

یِمن و از ریشه أمن است که به خاطر تخفیف، ھمزه آن به ھاء تبدیل شده و  ُمَھیِمن )١(
َ
در اصل ُمأ

 معنای خاصی به خود گرفته است.
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 عزیز -۹
 :فرمایندمی أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ

و  محافظ و مراقب، ت بخشندهیدهنده و امن امانو  ب و نقصیع یب، منّزه ،او فرمانروا«
 .»است رهیقدرتمند چ

را ندارد و در اراده و فعل او  أھیچ نیرویی توانایی مقابله با خداوند ؛یعنی )١(عزیز
نسبت به جھان ھستی و انسان عزیز است؛ بدین  أھیچ مانعی تأثیر ندارد و خداوند

ھمچنین عزیز به  گردد.وی غالب نمی ۀمعنا که ھیچ قدرتی بر آفرینش ھستی و اراد
ھا در فھم کمال و فضلش معنای کسی است که ھیچ مانند و شبیھی ندارد و عقل

باشد. عزیز متحّیرند و ھمه به شّدت به وی نیازمندند و دسترسی به وی سخت می
ای حضور (آفرینش و فرماندھی و نظارت) به گونه »خلق و أمر«یعنی؛ خداوند در عاَلم 

ترین دخالتی در کار او ندارد و مغلوب ھیچ موجودی در کدارد که ھیچ عاملی کوچ
 شود.گردد بلکه آنچه خواھد و اراده کند محّقق میای نمیھیچ زمینه

یابد که ھرگز نباید به قدرت و ایمان خود مؤمن از عزیز بودن پروردگارش درمی ۀبند
این صفِت مغرور شود؛ چرا که خداونِد عزیز با وی برخورد خواھد کرد و ھمچنین 

، ظالمان را أشک خداوندخداوند مرھم و تسکینی برای مؤمناِن مظلوم است که بی
است و وی به فضلش  أدر فرصت مناسب نابود خواھد کرد. عّزت فقط از آِن خداوند

و مؤمنان داده است و ھر کس خواھان عّزِت واقعی باشد باید مؤمن  ج به پیامبرش
 واقعی باشد.

 جّبار -۱۰
 فرمایند:می أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾ۡ�َبَّارُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ

، محافظ و مراقب، ت بخشندهیدهنده و امن امانو  ب و نقصیع یب، منّزه ،او فرمانروا«
 .»است وهمندکبزرگوار و شو  رهیقدرتمند چ

 از کلمه ِعزاز به معنی زمین سفت که کلنگ تأثیری در آن ندارد گرفته شده است.  عزیز )١(
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دارد ھا، آنھا را از فساد باز می خود بر آفریده ۀخداوند با تسّلط و سیطر ؛یعنی )١(جّبار
کند البته این عمل برای جمادات در پرتو قوانین و سنن ھستی و در مورد و اصالح می

انسان و جن بنابر اختیاری که دارند در پرتو امر و نھی و قوانین تشریعی انجام 
شود که کسی ار به معنای اعماِل اراده با قدرت نیز اطالق میگیرد. و ھمچنین جبّ  می

 یارای مقابله با آن را ندارد.
گر باشد و به دیگران کند که باید اصالحاین نام نیک، بینشی را به مؤمن القا می

فایده برساند حّتی اگر خود فایده نبیند (ایثار زیاد داشته باشد) و تأثیرگزار باشد ولی 
رد (البته تأثیر منفی نپذیرد) و مردم وی را قبول داشته باشند و این شخص تأثیر نپذی

ھا و تجارب زیاد در پرتو شریعت کسب کند تا  جھت رسیدن به این مقام باید مجاھدت
 و بانفوذ گردد. الگویی راستین

ر-۱۱  ُمتکبِّ
 :فرمایندمی أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ ُ ٱ ۡ�َبَّارُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾لُۡمَتَكّ�ِ

، محافظ و مراقب، ت بخشندهیدهنده و امن امانو  ب و نقصیع یب، منّزه ،او فرمانروا«
 .»است واالمقام و فرازمند و وهمندکبزرگوار و ش، رهیقدرتمند چ

ای که تمام نھایت واالمقام و فرازمند است به گونهتا بی أمتکّبر یعنی؛ خداوند
اوست و ھر فعلی را اراده  ۀباشند و ھمه چیز در سیطرآفرینش در برابرش حقیر می

 دھد.کند بدون زحمت در نھایت کمال و جمال انجام می
تواند خود را مّتِصف به این اسم کند ولی مؤمن باید نسبت به ای نمیھیچ بنده
ر باشد؛ بدین معنا که در برابر کّفار ُکرنش نکند و تسلیم آنھا نگردد کافران و دنی ا متکبِّ

نکند و خود را آنقدر بزرگ ببیند که نه تنھا فریب دنیا را ه کیان تکافران و مشرکبه و 
نخورد بلکه فقط و فقط رضای خداوند مّدنظرش باشد و آخرت را بر دنیا برگزیند؛ چرا 

و در اصل  ا استیدن یر زندگیزودگذر و فناپذ ه است، متاعداده شد انساننچه به که آ
ر طوفان است. یدر مس یبر سطح آب، و غبار یدر برابر باد، حباب یا جھان، شعله برِق 

به معنای اصالح چیزی و نابود کردن فساد با  »َجَبَر «و ریشه آن  »جابر«صیغه مبالغه  جّبار )١(
 شود. حالتی از چیرگی است. و به عملی که ترمیم استخوان شکسته کند ُجبران اطالق می
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است  یسانک یدارتر برایاست بھتر و پا أنزد خدا هک یاز پاداشھا و مواھب آنچه یول
 .باشندرده کل کمان آورده باشند و بر پروردگارشان تویه اک

 خاِلق -۱۲
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿  .]۲۴[الحشر:  ﴾ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ

 .»است یه طّراح هستکاست  یاو خداوند«
ای است که ھمه چیز را بدون وجود ھیچ ُمدل و ُالگویی از قبل خاِلق آفریننده

و ھر چیز را بنا بر ظرفّیت و اھداف بوجود آورده و در آفرینشش نوآوری و ابتکار دارد 
 ممکن آفریده است. ۀخلقتش در بھترین شیو

در آفرینِش جھان ھستی و انسان، قوانین پیچیده و شگرفی وجود دارد که انسان 
ناپذیرش را ھویدا برد بلکه بزرگی و عظمت وصفنه تنھا به وجود خالق ھستی پی می

ریزی و انسجام و محاسبات دقیِق خالق هسازد. انسان در طّراحی شگرف و برناممی
عظمتی دارد و بیھوده و تصادفی بزرگ و با ۀیابد که این نظم و نظام، آفرینندیکتا درمی

 ۀاند و ھمه چیز در بھترین حالت ممکن آفریده شده و آفرینش در قبضبوجود نیامده
 اوست. ۀقدرت و اراد

 َباِرئ-۱۳
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿  .]۲۴[الحشر:  ﴾ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ

 .»است یستیدگار جهان از نیآفر و یه طّراح هستکاست  یاو خداوند«
ترین و در آفرینش خود بھترین و دقیق أبه معنای آن است که خداوند )١(َباِرئ
برد که از ھر نقص و عیبی بدور ترین مواد و مصالح را بکار میترین و ظریفکاربردی

 باشند. می
در ساختار جھان ھستی و  أیابیم خداونددر دقت در صفِت باری تعالی درمی

از ماده َبرء به معنای سازنده و جداکننده و از ماده ُبرء به معنای بھبودی و رھا یافتن از  َباِرئ )١(
 چیزی است.
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ترین ترکیباتی را بکار برده که تحقیقات در آنھا به انسان ترین و سالمموجودات آن ناب
آنھا نھفته  ۀدھندھایی در ساختار و مواد تشکیلھا و عظمت فھماند که چه شگفتیمی

گردد و به انسان ری تعالی در ھر چیزی متجّلی میاست. با این وصف عظمت با
دھد اگرچه به طور َمجازی به خلق و َبرء مشغول است، باید وی نیز در آموزش می

ھای خود بکار ببرد و در ھا و ساختهعمل خود بھترین ساختار و برترین مواد را در سازه
 ھای خود غّل و غّش و حیله بکار نبرد.سازه

ر-۱۴  ُمَصوِّ
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿  .]۲۴[الحشر:  ﴾لُۡمَصّوِرُ ٱ ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ

با بهترین ساختار و  یستیدگار جهان از نیآفر ،یه طّراح هستکاست  یاو خداوند«
 .»است با برترین شکل صورتگر جهان

ر به معنای تصویرگری است که تمام ساختار و نظام آفرینش را در نھایت  ُمَصوِّ
زیبایی و متناسب با اھداف خلقت طراحی و مھندسی کرده است. او تصویرگری است 
که اشکال و ساختار ھر چیزی را متناسب با تمام ھستی و اھداف کاربردی آن در 

سر و طور مثال انسان را بعد از آفرینش بھترین و زیباترین وجه ممکن آفریده است. به 
کرده است و وی را  معتدل القامه و متناسب االعضاءو بعد  سامان و نظم و نظام داده

ترین شکل ممکن آراسته در تمامی دوران از جنین تا سالخوردگی را در بھترین و عالی
 است.

و مصالح (َبرء)  آفرینش خود را بدون ھیچ ُالگویی (خلق)، با بھترین مواد أخداوند
و در نھایت زیبایی و تناسب با اھداف کاربردیش (تصویر) آفریده است و این اوصاف 

نمایند که وجود انسان را مملو از شعف، ناپذیر و نامحدود میحاکی از عظمت وصف
 نمایند.خشوع و ذوق می

در  کمال تناسب و نھایت زیبایی را أھای خداوندانسان مؤمن در نگاه به آفریده
رساند بلکه بنابر حّس زیباشناسی و زیبادوستی یابد که نه تنھا وی را به شعف میمی

در وجودش نھادینه کرده سعی دارد که زیبا نگه دارد، زیبا بسازد و زیبا  أکه خداوند
 ببیند تا به آرامش برسد.
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 غّفار -۱۵
 فرمایند:می أخداوند

﴿ �َ
َ
ٰرُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ ُهوَ  �  .]۵[الزمر:  ﴾ۡلَغ�َّ

 .»است آمرزندهار مقتدر و یهان! خدا بس«
نه تنھا گناھان را  أیعنی؛ کسی که بسیار آمرزنده و پوشاننده است. غّفار )١(غّفار

کند تا یادش او را بخشد بلکه آثار گناھان را از زندگی، ذھن و روان انسان پاک میمی
بنا بر کثرت گناھاِن بندگانش است که ھر گناھی با  أخداوندآزار ندھد. غّفار بودن 

در راستای غّفار  أگردد و خداوندمی أاحراز شرایطی، مشمول مغفرت خداوند
 برد.از بین میآن را  و آثار پوشاندبودنش بسیاری از اشتباھات انسان را می

که اساس بندگی دھد؛ چرا  این نام ُمبارک بنده را ھمیشه در َمدار بندگی قرار می
گردد پس اطاعت است و در صورت تخّلف ازآن انسان با استغفار به مسیر بندگی برمی

بیاندازد و شکرگزار  أبر انسان واجب است ھمیشه خود را در آغوش مغفرت خداوند
اھل گذشت و بخشش و عفو  أباشد و نسبت به بندگاِن خدا أاین رحمت خداوند

 ا را بپوشاند و گذشت نماید.باشد و اشتباھات و خطاھای آنھ

 َقّهار -۱۶
 فرمایند:می أخداوند

ِ  ۡلَقاهِرُ ٱَوُهَو ﴿  .]۱۸[األنعام:  ﴾فَۡوَق ِعَباِده

 .»ره استیچغالب و امًال کخداوند بر بندگان خود «
خوار و ذلیل  »قھر«قھر یعنی؛ چیره شدن و تسّلط چیزی بر چیزی و از معنای 

باشد. شود. قّھار به معنای بسیار مسّلط و چیره میکردن مقھور نیز استنباط می
(مؤمن و کافر) و  ھا انسانبا قدرت و ھیبت و عظمتی که دارد بر تمامی  أخداوند

اش وجود ندارد و ھر جھان ھستی سیطره و تسّلط دارد و ھیچ مانعی بر تحقق اراده
گردد. قّھار در مواردی مقھور را باشد به طور کامل اجرا میآنچه خواست و قانون وی 

گردد ایمانش دارای عّزت است و ذلیل نمی ۀکند. البته مؤمن به واسطخوار و زبون می

ای که چیز پوشانیده شده از َغَفَر به معنای پوشانیدن و از نظر دور داشتن است. به گونه غّفار )١(
   .اصًال مطرح نیست و گویی طرف اصًال چنین چیزی برایش مطرح نبوده است
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زیردسِت خدا بودن و سیطره و تسّلطش بر وی این معنا بر وی نیز مطرح  ۀولی از جنب
 خواھد بود.

ین است که وی باید ھمیشه خود را در حالتی حظِّ انسان مؤمن از این صفِت زیبا ا
قرار دھد که بر دشمنان درون و بیرون خود مسّلط گردد تا مبادا تسّلط آنھا موجب ضرر، 
فساد، ھالکت و انحراف وی گردد. ھمچنین این صفت نمادی راستین از پشتیبانی 

ن و بر کافرا أاز مؤمنان و تسّلی بخش مظلومان است؛ چرا که خداوند أخداوند
ط است و بی  گرداند. کند و ظالمان را زبون میشک از مؤمنان دفاع میظالمان مسلَّ

 وّهاب -۱۷
 فرمایند:می أخداوند

نَت ﴿
َ
نَك رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ ُ اُب ٱَر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُو�ََنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ  ﴾٨لۡوَهَّ

 .]۸[آل عمران: 

ه ما را رهنمود ک) منحرف مگردان بعد از آن و ایمان ما را (از راه حق یپروردگارا! دلها «
 .» تو یشگر توئیگمان بخشاین. بکبه ما عطاء  ی، و از جانب خود رحمتیا نموده

بدون عوض و  أوّھاب به معنای بسیار بخشایشگر و باسخاوت است. وّھاب
کند. وّھاب به ھر چیزی نظر بخشد و نیازھا را برطرف میداشت میدرخواست و چشم

رحمت دارد و سخاوت و بخشِش وی ھر موجودی را در برگرفته و تمام نیازھا را در 
بخشد. و از کند. وّھاب بدون سبب و وسیله مینھایت سخاوت و لطف برطرف می

ه بخواھد ھرچ پس ن از آن خدا استیو زم ھا آسمانت یمکت و حاکیمالآنجائیکه 
ھایش و به ھر میزان و ھر مقدار که بخواھد ھر کس و ھر چیزی را از موھبت ندیآفر یم

 انتھا استوار است.کند اگرچه عطایش بر حکمت و رأفت و لطف بیمند میبھره
ھا و یابد که فقط و فقط باید از وّھاب خواستهانسان موّحد در پرتو این صفت درمی

یچ غیر خدایی قدرت و توانایی و علم وّھاب را در عطا و نیازھایش را بخواھد و ھ
نیازھایش را فقط وّھاب  ۀگاه و منبع و سرچشمبخشش ندارد، پس مؤمن تنھا تکیه

داند و توّجه اصلی وی به ھایی برای عطای وّھاب می داند و حّتی اسباب را وسیلهمی
داند پس باید شکرگزار  اب میباشد. و وی تمام آنچه را که دارد از وھّ ربُّ األسباب می

وی باشد و در صورتیکه به صورت عارضی چیزی را داراست باید صاحب فضل و 
 بخشش باشد تا درخشش این صفت در وجودش به تأللؤ درآید.
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 رّزاق -۱۸
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنَّ ﴿ زَّاُق ٱُهَو  �َّ ةِ ٱُذو  لرَّ  .]۵۸ات: ی[الذار ﴾٥٨لَۡمتِ�ُ ٱ ۡلُقوَّ

 .»رومند است و بسیرسان و صاحب قدرت و ن یتنها خدا روز «
دھنده در جھان رسان و رزق دھنده. رّزاق تنھا رزق و روزیرّزاق یعنی؛ بسیار روزی

ھستی است. اوست که رزق و روزی را بر اساس نیازھا آفریده و به بندگان و موجودات 
باشد. رزق ماّدی و معنوی، ظاھری و باطنی در دنیا و عقبی می ۀدھد. رّزاق، دھندمی

-رّزاق به مؤمنان و موحدان در دنیا و عقبی رزق فراوان، پاک، واال، خاص و ویژه عطا می
م کا تنگ و یه خود بخواھد گسترده و فراخ کس کھر  یرا برا یروزکند. رّزاق 

 و مؤمنان است یبرا یمھّم  یھا نهنشا اھش نعمتکش و ین افزایواقعًا در ا. گرداند یم
 .نند و تنھا به اسباب چشم ندوزندکاالسباب را فراموش ن ه مواظب باشند مسّببکنیا

داند و در صورتیکه را رازق می أمؤمن در راستای توحید رازقّیت ھمیشه خداوند
باطل را بر حق بخاطر رزقش ترجیح دھد و یا در کسب روزی فقط بر اسباب تکیه کند 

شک در توحید رازقّیت به بیراھه رفته و آلوده به شرک شده است. مؤمن با توّکل بر بی
پردازد و میزان آن باشد، میآوری رزق که از تکالیف وی میخدا و اّتخاذ اسباب به جمع

دست وی نیست و بر ھر آنچه به وی رسد شکرگزار و راضی است. مؤمن با کسب 
مند کند تا این صفت در وی تجّلی یابد ز از آن بھرهروزی حالل سعی دارد دیگران را نی

 کند.و ھرگز دیگران را از رزق و حق خود محروم نمی

 َفّتاح -۱۹
 فرمایند:می أخداوند

﴿ ِ  .]۲۶[سبأ:  ﴾٢٦ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَفتَّاحُ ٱَوُهَو  ۡ�َقِّ ٱقُۡل َ�َۡمُع بَۡيَنَنا َر�َُّنا ُ�مَّ َ�ۡفَتُح بَۡيَنَنا ب

 یان ما به حق داوریآورد و سپس در م یز) گرد میبگو: پروردگارمان ما را (در روز رستاخ  «
گاه (از ک یم  .»ما و شما) است یارهاکند. تنها او داور آ

صاحب کلید ھر مشکل و  أصیغه مبالغه و یعنی؛ بسیار گشاینده. فّتاح فّتاح
ماّدی و معنوی و درھای رحمت و مھربانی و  ھایباشد. فّتاح گرهناراحتی و نیازی می

کند. خداونِد ناصر بعد از اینکه با نصرت خود مؤمنان و توفیق و الھام را باز می
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شود و با وجود دعوتگران را بر مخالفانشان پیروز گرداند با صفت فّتاح وارد میدان می
ش حاصل مشکالت متعددی که داعیان در پیش رو دارند برای آنھا فتح و گشای

گاه است. ۀجداکنند أکند. فّتاح می  حق از باطل است و داوری دادگر و قاضی بس آ
آموزد که کلید خزائن و حل مشکالت و نیازھا می أمؤمن از فّتاح بودن خداوند

باشد و برای باز کردن ھر دری از مشکالت و نیازھایش فقط فقط در دست خداوند می
مؤمن یقین دارد در صورتیکه خداوند دری را باز کند باید متوجه فّتاح باشد و ھمچنین 

کسی یارای بستنش را ندارد و دری که وی ببندد کسی را یارای باز کردن نیست پس 
داند و یقین دارد که ایمان، تقوا، دعا و توّکل ضرر و نفع را فقط از جانب وی می

گشای وزد که گرهباشند. و انسان باید از فّتاح بودن بیامکلیدھای حل مشکالت می
مشکالت خود و مردم باشد. مؤمن یقین دارد که فّتاح داور و قاضی دادگریست که 

قلِب  ۀگذارد و این آرامش دھندجواب نمی کند و ظلِم ظالمان را بیھرگز ظلم نمی
 مظلومان است.

 علیم-۲۰
 فرمایند:می أخداوند

 .]۷۸[النمل:  ﴾ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو ﴿

گاه و دانا استیو او بس چ  «  .»ره و توانا و آ
گاه و دانا است و علمش مثل بشر اکتسابی  گاه و دانا. علیم ذاتًا آ علیم یعنی؛ بس آ
نیست و علمش نامتناھی و نامحدود است و بر ھر چیزی قبل و بعد آفرینش نھایت 

مانند زمان، مکان، پنھان بودن و... علم علم را بدون کم و کاست دارد. و ھیچ چیزی 
یابد و فراموشی کند و علم خداوند ھرگز کاھش نمیرا محدود و ناقص نمی أخداوند
ای عالمانه، دائمی گردد. علیم بر انسان و ھستی کنترل و احاطهعارض نمی أبر خدا

علم کامل و ای که بر گذشته، حال و آینده احاطه و گونهجانبه دارد بهو دقیق و ھمه
گاھی وی ب یغ یها نهیگنجو «وجود ندارد.  أتام دارد و ھیچ نقص و عیبی بر علم و آ

گاه ن یسکد آنها در دست خدا است و یلکو   کیست. و خداوند از آنچه در خشیجز او از آنها آ
گاه است. و هیو در ه از آن کن یافتد مگر ا ی) فرو نمیو درخت یاهی(از گ یچ برگیا است آ

ست ین کیا خشیز تر و یچ چین، و هی(درون) زم یها تاریکی در یا چ دانهیاست. و ه خبردار
گاه، و در علم خدا پکن یه فرو افتد، مگر اک دا است و) در لوح محفوظ ضبط و یه (خدا از آن آ
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نده یار او گذشته و حال و آکار و پنهان است (و در کآش یدانا«و  ]۵۹[األنعام: »ثبت است
گاه از همه چسان است. او یک ل و یت در لیا قابل رؤیه نهان از حواّس و ابصار، کاست  یزهائیآ

 .]۷۳[األنعام:  »نهار است)
گاه است و ھیچ چیز بر  ۀمؤمن یقین دارد که علیم بر ھم گفتار و پندار و کردار او آ

باشد. انسان ارزش علم را وی مخفی نیست پس ھمیشه مواظب اعمال خود می
د که آنچه از علم نصیبش شده از جانِب علیم و به لطف وی است که داندریافته و می

صحیح  ۀبه نسبت علم وی بس اندک است. و وی وظیفه دارد در گسترش آن و استفاد
ھای علیم دریافته که علم باعث خشوع و خضوع در از آن تالش نماید. مؤمن از آموزه

پیوسته در فکر  بخشد که انسانشود و حیا و بصیرتی به انسان میمی أبرابر خداوند
 باشد.ترین راِه کسب این علم میآخرت خواھد بود. تقوا و بندگی اساسی

 قابض-۲۱

 فرمایند:می أخداوند

ُ َوٱ﴿ ُط �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  �َّ  .]۲۴۵[البقرة:  ﴾َ�ۡقبُِض َو�َۡبۜصُ

او بازگردانده  یسازد و به سو یبندگان را) محدود و گسترده م یو خداوند (روز  «
 .»دیشو یم

زَّاُق «اند: فرموده ج رسول الله َاِسُط الرَّ
ْ

َقابُِض ابل
ْ
ُر ال ُمَسعِّ

ْ
َ ُهَو ال خداوند « ١»إِنَّ ا�َّ

 .»دھنده است دھنده و رزق ، محدودکننده، گسترش»جھّنم«است که آتش افروز 
 أَقَبَض یعنی؛ قبض کردن، گرفتن، جمع کردن و بھم فشردن. قابض ۀقابض از ریش

کند و قبض و بنا بر قدرت و علم و از روی حکمت و بر مبنای قوانین و ُسنن خود قبض می
اوست. قابض  ۀھای پرندگان و غیره در اراد بسط ھر چیزی مانند دلھا، رزق، سایه، نور، بال

 ÷مثبت مانند: تعھد گرفتن از فرزندان آدم ۀبکند. جنمثبت و منفی قبض می ۀبا جنب
برای بندگی و قبض پیمان از انسان برای اجرای احکام الھی و متعّھد بودن به پیمانھا 

منفی مانند: قبض  ۀھمچون پیوند زناشویی و قراردادھا، دادن زکات و صدقه و...، جنب
، ھا سختیان به قحطی، کردن گناھکاران و مشرکین و نافرمانان با عذاب و گرفتار کردنش

 آور و....صاعقه، طوفان، قبض روح به طور سھمگین و عذاب

 ).۱۳۱۴) / ترمذی (ش۳۴۵۳) / ابوداود (ش۱۲۵۹۱احمد، المسند (ش (صحیح): -١
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گیرد. پس سعی دارد در قرار می أداند ھر عملی که بکند در برابر قابضمؤمن می
حیات دنیوی در قبض و نگھداری جسم و نفس خود آنقدر دقیق باشد تا آلوده به گناه 

داند و ھمیشه نسبت به قابض می ۀقدرت و اراد ۀنگردد. مؤمن ھمه چیز را در قبض
و عذاب شود  ھا نعمت قابض در بیم و ُامید است؛ بیم از اینکه نافرمانیش موجب قبض

ھا و تنگناھا را از زندگیش بردارد. ھمچنین از آنجائیکه مؤمن به و ُامید بر اینکه قبض
کند و صبر میھای وی  یقین دارد پس بر امتحانات و قبض أحکمت قبض خداوند

 دارد.راضیتش را به تقدیرش با زبان و عمل ابراز می

 باِسط -۲۲
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱَولَۡو �ََسَط ﴿ ِ  لّرِۡزَق ٱ �َّ ْ ِ�  ۦلِعَِبادِه �ِض ٱَ�ََغۡوا
َ
ُِل بَِقَدرٖ  ۡ� ا َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ  ﴾�ََشآءُ  مَّ

 .]۲۷[الشوری: 

ن یقطعًا در زم توسعه و گسترش دهد بندگانش ۀهم یرا برا یخداوند رزق و روزاگر    «
 .»رساند یرا م یخواهد روز یه خود مکنند، و لذا بدان اندازه ک یم یشکسر 

به کسانی که  أکننده. ھمانگونه که خداوند دھنده و عرضه باسط یعنی؛ گسترش
ت، به افرادی که استحقاق مستحِق قبض و عذاب و ناراحتی و تنگنا ھستند قابض اس

بسط و ثواب و راحّتی و گشایش را دارند باسط است. بسط و گسترش و پخش ھر 
داند و قدرِت باسط است. باسط ھر آنگونه خود می ۀچیزی در ھستی در قبض

گستراند. حیات، مرگ، رزق، بادھا، عدالت، علم، خواھد بنا بر حکمت و رأفت می می
شکند و فراخی و گشایش و آرامش و ھا را می. باسط قبضگستراندقدرت و... را می

کند پس بدون بسِط نعمت را بعد از تنگی و سختی و ناراحتی و نقمت عرضه می
 خداوند زندگی و حیات در دنیا و عقبی ناممکن، ناگوار و نارواست.

گردد و ھرگز بر غیرخداھا و اسباب ھا فقط متوجه باسط میمؤمن برای رفع قبض
و رفع  ھا نعمت برد ولی بسط و گسترشکند اگرچه اسباب را بکار مینمی تکیه

گاه و داند. و وی نیز ھمچون باسط تجّلیو نیازھا را فقط از باسط می ھا سختی
رویی دستی و گشادهخویی، گشادهخیر و احسان و عدالت و رأفت و نرم ۀگستراند

ا و قوانین اسالمی و حاکمیت الله ارزشھ ۀدھندداند توسعهخود می ۀاست. مؤمن وظیف
 بر تمام جھان باشد.
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 خاِفض -۲۳
َخافَِضةٞ  ٢لَۡيَس لَِوۡ�َعتَِها َ�ذِبَةٌ  ١لَۡواقَِعةُ ٱإَِذا َوَ�َعِت ﴿فرمایند: می أخداوند

افَِعةٌ   .]۳-۱[الواقعة:  ﴾٣رَّ

ست. یب نیذکت یو جا یدادن آن قطع رخ امت) برپا شود.یم قیعظ یه واقعه (ک یهنگام    «
 .»برد یباال م »را یگروه«آورد و  ین میپائ »را یگروه«

 أَخَفَض یعنی؛ پایین کشیدن و کم کردن و نرمی و تواضع. خاِفض ۀخاِفض از ریش
با عّزت و تکّبری که دارد ھر انسان سرکش و کفرپیشه و مغرور و متکّبر و دروغگو و 

عبرت  ۀکشد و ذلیل و مای آنھا را در دنیا از مقامشان پایین میشکند و متمّردی را می
گرداند. خاِفض ھر کس را بخواھد از کند و در آخرت حقیر و مستحق عذاب میمی

کشد. ھیچ قدرت، ھیبت و شوکتی یارای برابری با َخفِض خافض را جایگاھش پایین می
 ندارد.

بیند و در برابر ل و متواضع میھمیشه خود را حقیر و ذلی أمؤمن در برابر خاِفض
بندگاِن خاِفض مھربان و متواضع و راستگو است. مؤمن بالھای تواضع و مھربانی و 

گستراند و ھمیشه سعی دارد مصادیق محّبت و موّدت را بر والدینش و مؤمنان می
شرک و بدعت و خرافات و باطل را به زیر ِبِکشد و نابود کند. مؤمن از اینکه مقامش در 
نزد خاِفض تنّزل یابد ھراسناک است پس ھمیشه نفسش را خوار و سر تسلیم بر آستان 

 شدگان است.گذارد و به معنای واقعی از تسلیمقدس و قوانین وی می

 راِفع -۲۴
 فرمایند:می أخداوند

َرَ�ٰتِ ٱَر�ِيُع ﴿  .]۱۵[غافر:  ﴾ۡلَعۡرِش ٱُذو  �َّ

 .»است یماالت باال و تخت فرماندهکمقامات واال و  یخدا دارا    «
به کسانی که مستحق  أرافع یعنی؛ باالبرنده و ارزش دھنده. ھمانگونه که خداوند

پایین آمدن از منزلتشان را دارند خافض است، به کسانی که استحقاق ترفیع درجه را 
 مال و اوصاف جاللکدرجات  ،صاحب مقامات باال و مراتب واالدارند رافع است. رافع 

باشد و درجات و مراتب بندگانش را از روی رأفت و رحمت و با حساب و کتاب باال می
باشد تا برد و گاھی این تغییر درجات و مقام بخاطر حکمت و امتحان و اختبار میمی
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ایمان بنده سنجیده شود. برافراشتن و برخاستن ھر چیزی ھمچون برپاداشتن 
 بدون ستون فقط در توانایی و قدرت رافع است. ھا آسمان

دھد و مقام و ُپست و درجه  ساالری رفعت میراِفع به عدالت و به حق و به شایسته
بخشد پس حاکم اسالمی و کاربدستان باید ھر کس را در مقام شایسته و به حق می

انحطاط و فساد خود بگمارند؛ چرا که عدم رعایت این قانون الھی جامعه اسالمی را به 
کشاند. مؤمنان نه تنھا پایبند این قانون الھی ھستند بلکه خود ھرگز مقام و ُپستی می

باشند به مؤمنانی که اھل علم می أآن نیستند. رافع ۀپذیرند که شایست را نمی
بخشد پس مؤمن ھمیشه در پی باالبردن ایمان و علم خود است تا درجات بزرگ می

تواند ن دارد که بھترین و برترین درجه و ُپستی که در دنیا میرفعت یابد. مؤمن یقی
داشته باشد تا کامیاب و خوشبخت و آرام گردد، مقاِم بندگی و خدمت به دین و خلِق 
خداست و بدین خاطر ھمیشه از رافع درخواست ترفیع درجه در این مقام را دارد و 

این حالت، ترفیع درجه و  وی در ۀباشد؛ چرا که ترفیع درجنسبت به آن حریص می
انسان را با گفتار پاکیزه و عمل صالح به  أآورد. رافع مقامش را در آخرت به بار می

 گرداند. رساند و مقام واالی عّزت و قدرت را نصیب وی میاوج می

 ُمِعّز  -۲۵
 فرمایند:می أخداوند

 .]۲۶[آل عمران:  ﴾ۡ�َۡ�ُ ٱَوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك ﴿

 ی، خوبیدار یخوار م یس را بخواهکو هر  یده یعّزت و قدرت م یس را بخواهکو هر «
 .»در دست تو است

عزت و قدرت و سربلندی و شھرت و کرامت. از آنجائیکه الله  ۀُمِعّز یعنی؛ بخشند
شود و ھیچ عاملی دخالتی در کارش ندارد پس عزیز است و ھر آنچه اراده کند آن می

بخش است. عّزت و قدرت فقط از آِن عزیز است و وی دھنده و قدرتوی فقط عّزت

ش به پیروانش در دنیا و بخعّزت أکند. ُمِعزّ و مؤمنین می ج عّزتش را شامل پیامبر
باشد، در دنیا با محافظت، نصرت، سرافرازی، آرامش، قدرت و... و در عقبی با  عقبی می

کردن گناھان، دیدار پروردگار، ورود به بھشت و... مؤمنان را عزیز و عّزتمند و پاک
 کند.شرافتمند می
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. مؤمن این انسان بوده است ۀعّزت و قدرِت فناناپذیر و جاودانه ھمیشه گمشد
داند دست یافتن به آن فقط در پرتو خواھد و میمی أخود را فقط از ُمِعزّ  ۀگمشد

کند. مؤمن نیاز میپذیر است و این وی را از غیر خداھا بیایمان و عمل صالح امکان
الھی خارج  ۀعزیز است؛ زیرا ھیچ نیرویی وی را از محورّیت بندگی و مسیر و برنام

ای باشد بلکه نشانه ذلت وی نمی ۀآزار و اذّیت طاغوتیان نه تنھا مای کند و تسّلط ونمی
از عّزت و بلندمرتبگی وی است؛ زیرا آنھا با شکنجه و محروم کردن وی از مال و مقام 

شوند و از آنجائیکه وی با دنیوی و حّتی کشتنش فقط بر مال و جسمش مسّلط می
ت ایمانی وی مسّلط نیستند پس در اوج عزیِز ُمِعّز در ارتباط است و آنھا بر شخصیّ 

عّزت قرار دارد و بدین خاطر ظلم و تسّلط ماّدی نه تنھا کمترین ضعف و کمترین 
تر و وی را در راه خدا محکم ۀکند بلکه عزم و فنای مخلصانحقارت را در او ایجاد نمی

 را بجا نیاورده است. »ُمِعزّ «کند و اگر چنین نباشد حق اسم تر میراسخ
از آنجائکه عّزت آثار فردی، اجتماعی و سیاسی دارد، مؤمن سعی دارد عّزتمند 

کند و مؤمنان در روابط اجتماعی زندگی کند و حسِّ عّزت را در فرزندانش تقویت می
ھا و احزاب و گروھھای اسالمی کنند. و دولتبخش استفاده میھمیشه از الفاظ عّزت

کنند تا مبادا دشمنان و کرامت یکدیگر را حفظ میدر روابط سیاسی با یکدیگر عّزت و 
 طاغوتیان از آن سوء استفاده کنند.

 ُمِذّل  -۲۶
کند ھمانگونه که خداوند نسبت به مؤمنان و موّحدان ُمِعّز است، به فوق ابراز می ۀآی

ایند و از مسیر کسانی که از فرامین وی سرپیچی کنند و راِه شرک و بدعت را بپیم
کنند خواری و باشد. ُمِذّل کسانی را که کار زشت میبندگی خارج گردند ُمِذّل می

تواند آنھا را از کند و ھیچ چیز نمیدنیا و آخرت نصیبشان می حقارت و ذلیلی در
ذاللِت دنیوی و عذاب أخروی نجات دھد. ُمِذّل از روی حکمت و دانش و عدالت و با 

کردنش عین شد، پس ذلیلو مسببات ذّلت توسط شخص ذّلت می فراھم شدن اسباب
 عدالت است.

کند تا خداوند وی را ذلیل  مؤمن با پیروی نکردن از ھوای نفس، آن را ذلیل می
ی زودگذر دنیا و فریب نخوردن از شیطان و ھا نعمت نکند. مؤمن با فریفته نشدن به

رگز کافران را بجای مؤمنان به یابد و ھمچنین ھصفتان از ذاللت نجات میشیطان
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و  ھا سختیگردد. و در برابر ذّلِت وی می ۀگیرد؛ چرا که دوستی آنھا مایدوستی نمی
دھد تا می سر »یا ُمِعزّ «شود و ھمیشه ندای ھای زندگی ذلیل نمیشدائد و فتنه

سرافراز و کامیاب گردد. مؤمن خود را از منابع عّزت (ایمان و عمل صالح) دور 
کند؛ چرا که ھر قدم دور شدن از آنھا گامی به سوی ذاللت و خواری و تنگدستی  نمی

 .)١(باشدو ھالکت می

 سمیع-۲۷
 فرمایند:می أخداوند

ۖ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ ءٞ ِميعُ ٱ َوُهوَ  َ�ۡ  .]۱۱[الشوری:  ﴾ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 .»نا استیست و او شنوا و بیهمانند خدا ن یزیچ چیه«

توجه داشت که ذلیل کردِن بندگان بر مبنای عدالت، فضل، حکمت و مصلحت استوار است  باید) ١(
و این نسبی بوده و نسبت به انسان مطرح است، پس این نمادی از خیر است و شر به خداوند 

َك....«اند: فرموده ج شود. پیامبرنسبت داده نمی
َ

ه و ب«...شر از جانب تو نیست « »...والرشُّ  ليَس إِيل

؛ چرا که شر، قرار دادن چیزی در غیر جای خود است و خداوند مبّرا »»...شودتو نسبت داده نمی
ھا و صفات خداوند ثابت است که باشد و از نامباشد. خداوند إحسانش أزلی و أابدی میاز این می

ت و شر و عذاب در ذات و صفات و أفعال و أسماء خداوند جایی ندارند؛ چرا که وی مظھر رحم
باشد و آنھا جدای از خیر و عدالت و حکمت است ولی شر از جانِب مخلوقات و مفعوالت وی می

باشد و فعل وی کامًال خیر است و خدا ھستند؛ زیرا فعِل خداوند جدای از مفعوالِت بندگان می
مخلوقاتش خیر و شر دارند. پس شّر بندگان قائم در خدای سبحان نیستند و جدای از وی 

ھم نفرمودند: تو شر را نیافریدی؛ و در واقع ھمه افعال مانند عذاب و شر  ج شند. پیامبربا می
گیرند و ھمه کس و ھمه چیز اسبابی برای تحّقق افعال خداوند ھستند. فقط با اراده او صورت می

 شود.گردد بلکه به مخلوقاتش نسبت داده میپس شر به وصف، فعل و نام خدا اضافه نمی
 .)۳۴۲۱و۳۴۲۲) / ترمذی (ش۷۶۰) / ابوداود (ش۱۸۴۹و۱۸۴۸مسلم (ش صحیح):ور: (حدیث مذک 
. مفھومی که از این »خدا بد نده«گویند: برخی با دیدن بیماری یا مصیبت در شخصی می 

شود که این کار را نکند. با توجه ی بد است که دعا میشود این است که خدا دھندهبرداشت می
ی بد گفتن این جمله نامشروع است؛ چراکه خداوند بدخواه و دھندهالذکر به مطالب فوق

باشد و شایسته است که در چنین مواقعی أذکار باشد پس نسبت بد دادن به وی حرام می نمی
 برای ) دعا۱-۲۱زده) و یا شفا یافتن (نک: ( مصیبت انسان ) دعای۱۵-۲۲مصیبت (نک: (

 عیادتش) خوانده شود.  ھنگام مریض
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پل ارتباطی  أدارای قدرت شنوایی بس زیاد. سمیع بودِن خداوندسمیع یعنی؛ 
صداھا را در ھمه جا بدون کم و کاست و  ۀانسان و پروردگارش است؛ چرا که او ھم

شنود. این صفت، منحصر در ذات باری تعالی بدون محدودّیت و به طور ھمزمان می
چنین صفتی در شخصی باشد که در غیر خدا وجود ندارد و ھر کس قائل به وجود می

، بدون نیاز به حس و ابزار شنوایی أیا چیزی گردد دچار شرک شده است. سمیع
شنود؛ چرا که او مانند ھیچ کس نیست و تشبیھش به ھر چیزی باطل و حرام می

ھای مختلف  ھای مختلف و در حالت، ھمه نوع صدا را با فرکانسأاست. سمیع
صدای حرکات و تغییرات، صداھای پنھان و ھمچون صداھای درون انسان، نجواھا، 

 شنود.آشکار و غیره را به طور ھمزمان و بدون تغییر و تبدیل و محدودّیت می
داند که فقط و فقط اوست که در ھر مؤمن در راستای سمیع بودن پروردگارش می

شنود و حالتی و با ھر زبانی و در ھر جایی و در ھر شکلی صدای او و دیگران را می
ھا چنین صفت و توانایی را ندارند. مؤمن ھمیشه از زبانش به فھمد و ھرگز غیر خدامی

کند تا سمیع، کالمی را از وی نشنود تا مورد بازخواستش قرار طور صحیح استفاده می
گوید که سمیع بدان راضی و خشنود گردد. مؤمن با ودیعه گیرد بلکه کالمی را می

در جھت و آن را  داند واوند، خود را مسؤول آن میگرفتن حس و ابزار شنوایی از خد
، ج کند از جمله: شنیدن کالم خداوند و پیامبرشحالتی که بدان امر شده استفاده می

و.... و ھمچنین مؤمن از شنیدن  ندک  یروین آنھا پیوتریکاز ن تا سخنان ۀھم شنیدن
شنیدن چیزھایی  کند و خود را مشغولو کالم و اصواِت حرام پرھیز می موسیقی

 کند که وی را از شنیدن پیام حق باز دارد. نمی

 بصیر-۲۸  
باشد. ادراک و فھم می ۀفوق اشاره دارد که وی بینا و دارای قو ۀدر آی أخداوند

رسانند و شنیدن و دیدن دو حسی ھستند که نظارت و کنترل را به غایت خود می
بر  أآنھا را در کنار ھم بکار برده است. بصیر یعنی؛ خداوند أبدین خاطر خداوند

باشد و کنترل و نظارت آنھا گر میتمام جزئیات ھستی در آِن واحد به طور کامل نظاره
ھستی را در زمان واحد و بدون نیاز به وسیله و  ۀھم أرا در اختیار دارد. بصیر

ند و در کنترل دارد. بیچیزی ھمچون نور و بدون نقص و در نھایت ظرافت می
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برای دیدن و کنترل ھستی مانعی ندارد و وی ُکنِه تمام اشیاء را با تمام  أبصیر
برای دیدن مانند ھیچ موجودی نیست و یقین بر دیدنش  أبیند. بصیرجزئیات می

 وجود دارد ولی کیفیت آن مجھول است.
ھمه حال در  بیند و خود را ھمیشه و درمؤمن یقین دارد که خداوند وی را می

بیند. باألخص در برابر حکم آشکار و نھان در کنترل و تحت نظارت باری تعالی می
داند. پروردگاِر بینا، صبور و شکیباست و خود را زیر نظر و حفاظت و رعایت خداوند می

پیامبر عبارت  ۀوار به عبادت و زندگی مشغول است و احسان طبق فرمودمؤمن احسان
بینی او تو بینی و اگر تو او را نمیکنی که که گویی او را می آنچنان عبادتخدا را «است از: 

نفسش در برابر خداوند بینا و  ۀمؤمن ھمیشه سعی در محاسبه و مراقب )١(»بیندرا می
درون و برون انسان  أگر دارد و در پرتو ایمان و یقین به بصیر بودن خداوندنظاره

چشمانش را در کنترل دارد تا ببیند آنچه را که گردد. مؤمن بینا و بابصیرت می
 کند.بدان خشنود است و نبیند آنچه را که خداوند را ناراضی می أخدا

آورد و در این حال مؤمن با انجام فرائض و نوافل محّبت خداوند را بدست می

ِ ...«فرمایند:  خداوند در حدیث قدسی می
َّ

ْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اذل
َ
إَِذا أ

ُه فَ ى �َْسَمُع بِِه َو�َرَصَ
ْي ُ�برِْصُ بِِه. ِ

َّ
و ھرگاه وی را دوست داشته باشم برایش گوش و قدرت شنوایی « )٢(».اذل
و وی  .»»..تا حقایق اشیاء را بشنود و ببیند«شوم که با آن ببیند شوم و دیدگانی می می
زند و این ُمھر میھا و دیدگانش  بر گوش أکه تعّدی کند خداوند داند در صورتی می
سقوط وی به سوی ھالکت و عذاب است. مؤمن ھمیشه این ندای پروردگار را به  ۀنقط

َرىٰ ﴿یاد دارد: 
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
و ندای درون و برون وی:  »بینم شنوم و میمی« ]۴۶[طه:  ﴾أ

 .شنود! یز را میچ ند و ھمهیب یز را مینا و شنوا است ! او ھمه چیشگفتا او چه ب

 َحَکم -۲۹
 فرمایند:می أخداوند

ۡحَ�ُم ﴿
َ
نَت أ

َ
 .]۴۵[هود:  ﴾ۡلَ�ِٰكِم�َ ٱَوأ

 .»یدادگران ِن یداوران و دادگرتر ِن یو تو داورتر«

 .)۱۰۶) / مسلم (ش۵۰بخاری (ش حیح):ص) (١(
 .)۸۷۵۰بزار (ش/ ) ۳۴۷) / ابن حبان (ش۶۵۰۲بخاری (ش ) (صحیح):٢(
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ترین، داناترین، َحَکم یعنی؛ قاضی و داور و جداکننده. َحَکم بھترین، برترین، عاِلم
مطلق دارد  ۀعلم و احاط و از آنجائیکه بر ھمه چیزبزرگترین و دادگرتریِن داوران است 

باشد قضاوتش عیِن عدالت است. در و ھمه چیز در تیررٍس دید و بصیرت وی می
دادرسی  ۀشود و ھیچ کس و ھیچ چیزی از دایردادگاِه َحَکم ھیچکس مظلوم واقع نمی

ِم َحَکم تواند ُحکگردد. تمام ھستی در حاکمّیت اوست. ھیچ کس نمیوی خارج نمی
را رد کند و در آن دخالت کند و وی را بازخواست کند؛ زیرا او حاِکم مطلق است و 

ھا ترین و نافذترین حکمترین و نابترین و بزرگترین و دقیقحکم وی تنھاترین و عادالنه
 باشد که ھر حکمی در برابرش پوچ است.می

دھند و داشته باشند خداوند را َحَکم قرار می مؤمنان در ھر آنچه اختالف
م و یدیشن«کنند و ندای اجرا می ج ھای پیامبرشدستوراتش را در قرآن و فرموده

دھند؛ چرا که َحَکمّیِت خدا به صالح انسان است و نمادی از سر می »م!یردکاطاعت 
ی نخواھد بود که باشد. مؤمن ھرگز راضایمان به خدا و روز قیامت، و بھترین فرجام می

غیِر خدا، َحَکم او و دیگران باشد. مؤمن در چھارچوب اختیاراتش فقط خداوند را َحَکم 
دھد و پس از سر نھادن به دھد و ھرگز تن به حاکمّیت غیر الله نمیو داور قرار می

گردد. مؤمن در راستای حکم خداوند پاداش و مزایای آن، در دنیا و آخرت نصیبش می
ه خداوند کند کم نکح یزیبرابر آن چ و ھر حکومتی سکھراکمّیت یقین دارد توحیِد ح

باشند. در منجالِب کفر و ظلم و فسق میگمان یاو و امثال او ب ،رده استکنازل 
کنند و ھوا و خدا، در بین خود عادالنه حکم می ۀمؤمنان ھمچون حاکمّیت عادالن

 دھند.ھوس را بر عدالت ترجیح نمی

 َعدل -۳۰
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنَّ ﴿ ُمُر بِ  �َّ
ۡ
 .]۹۰[النحل:  ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ�يَتآيِٕ ذِي  ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

 .»دهد یان دستور میکز بخشش به نزدی، و نیارکو یک، و نیخداوند به دادگر«
یعنی؛ ذات خداوند در الوھّیت و ربوبّیت و در َخلق و أمر (آفرینش و فرمان)  )١(عدل

بر مبنای عدل است و ھر آنچه نیازمند توازن بوده، توازن داده است و در بین تمام 

 َعدل یعنی؛ متوازن بودن و بعد متوازن کردن چیزی با چیز دیگر.) ١(
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، أھای مختلف بخشیده است. َعدل ھستی و ارتباط آنھا توازنی دقیق و کامل از جھت
نیازھا و جھان آفریده و جھان آفرینش را آنگونه ساختار انسان را متناسب و متعادل با 

 أپذیرد و ھیچکدام بر دیگری طغیان ندارد. َعدلتوازن و تعادل داده که خللی نمی
دھد و ھرگونه تغییر و تبدیل را و ھمه چیز را در جایگاِه خودش قرار می ھا انسان ۀھم

کند. خداوند تغییر نمیدھد و ھرگز توازِن عدالِت بر مبنای عدالت و حکمت انجام می
، کم و زیاد، و نبودن ھمه چیز؛ بیماری و سالمتی، غنا و فقر، داشتن و نداشتن، بودن

 أزیبایی و زشتی، ذّلت و عّزت، عزیز و منفور بودن و... ھمه بر مبنای عدالت خداوند
 یھا ده و ھماھنگ و در اندازهیسنج ۀز را به گونیھمه چ أاست؛ چرا که َعدل

قرار داده و آفریده است و ھمه چیز و ھمه کس در جایگاِه خود و مشّخص متناسب 
عدالتی و ظلم ھای عادالنه را با بیشوند. اگرچه انسان توازنقرار دارند و قرار داده می

زند ولی َعدل با صدور حکم نھایی و عادالنه و بازخواست و و ستم به ھم می
طلوب خود را در حّق ھمه کس و ھمه چیز دادخواست در دنیا و عقبی عدالت الزم و م

 گستراند.می
مؤمن ھمیشه و در ھمه حال عادل است و به ایمان و جان و نفس و مال و ناموس 

گاھی دیگران تعّدی و ظلم نمی کند و جھت اینکه عادل باشد ھمیشه سعی در کسب آ
و در  پردازد.و درایت دارد و در این راستا حّق ھر کس و ھر چیزی را کامل می

دھد و ھرگز دشمنی با کسی یا قومی وی را حکمّیت و قضاوت خود به عدالت حکم می
دھد و برای آن کند. مؤمن دیگران را ھم به عادل بودن سوق میاز عدالت خارج نمی

 انیز به دھد حّتی اگرکند. مؤمن ھمیشه شھادت به عدل میھزینه و جھاد ھم می
باشد و شرایط و احوال شخص؛ دارا و ندار بودن،  ششاوندانیخو و مادر و پدر ای خود

دارای وجاھت و مقام اجتماعی باشد یا نباشد و... ھرگز وی را از مسیر عدالت خارج 
دھد. مؤمن در بین ھمسر و فرزندان و والدین کند و به عدالت حکم و شھادت مینمی

دارد و روا نمیو خویشاوندانش عادل است و ھرگز با زبان و عمل به ھیچکدام ظلم 
بنیانش را بر مبنای عدل و داد باشد. حکومت اسالمی عدالت می ۀبرای آنھا ُاسو

ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و... با مردم و گذارد و در زمینه می
کند؛ چراکه وی در برابر ھر ظلمی مسؤول است و ھا بر اساس عدالت عمل میحکومت

 داری و قیامت و فرجام خود خواھد دید.را در حکومتانعکاس و آثار ظلم و عدل 
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 لطیف -۳۱
 فرمایند:می أخداوند

َ� َ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ﴿
َ
 .]۱۴: ک[المل ﴾١٤ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱ�

 او هک نیا حال و داند، ینم) را شانیا وضع و حال( ندیآفر یم) را مردمان( هک یسک مگر «
 .» ؟! است یآگاه بس نیب یکبار و قیدق

گاه به جزئیات و ظرائف. لطیف نسبت  لطیف یعنی؛ نازک بودن با نرمی و نرمش و آ
به بندگانش در نھایت ُلطف و مھربانی است. مرحمت و عطوفِت لطیف در آفرینش و 
زندگِی ھر کسی مشھود است ولی نسبت به برخی از پیامبران ھمچون یوسف و موسی 

 و لطف اریبس بندگانش به تر است. لطیف نسبتو مؤمنان اختصاصی †محّمدو 
رساند. لطیف بسیار دقیق و  یم یروز بخواھد خود هک سک ھر به و دارد، مرحمت

وی  ۀکارھا احاطه دارد و ھیچ مانعی بر اشراف و احاطظریف بر تمامی جزئیات و ریزه
 ابدی یدرم را ھا چشم او و ابند،ی یدرنم لطیف را ذات ْنهِ ک ھا چشمبر چیزی وجود ندارد. 

 انجام قیدق و دهیسنج بخواھد ھرچه است. لطیف آشنا آنھا رموز و دقائق ۀھم به و
گاه است و نظارت دارد. یم  دھد و بر ھمه چیز آ

مؤمن در ُالگوپذیری از لطیف ھمیشه نسبت به ھمه مھربان و با محّبت است و 
گذارد خصوصًا نسبت به درماندگان و مظلومان و آغوش ِمھر و محّبت خود را باز می

کند؛ چرا ھیچ فقرا. مؤمن، ھمیشه لطیف را بر تمام زندگی و اعمالش احساس می
ظرافت و عملی از وی پوشیده نیست و اصالح امور و رفع مشکالت و نیازھا را از لطیف 

 اند.د خواھد؛ زیرا او اشراف مطلق بر ھمه چیز دارد و صالح امور را میمی

 خبیر-۳۲
گاه و باخبر است  أمذکور خداوند ۀبنابر آی لطیِف باریک بین و مھربان، خبیِر بس آ

رسد. خبیر به معنای بس و خبر و گزارِش تمامی آفرینش لحظه به لحظه به وی می
گاه می ھویدای آن  بر ظاھر و باطن ھستی و ُکنِه ناپیدا و ظاھرِ  أباشد. خبیرباخبر و آ

ط دارد و این تسّلط خبری وی  به طور ھمزمان و به طور کامل و صحیح خبر و تسلُّ
یعنی؛  »ُمخِبر«کامًال ذاتی و عالمانه است. و نیز خبیر صفت مشبھه و به معنای 

از عالم غیب ھمچون بھشت و جھّنم،  أباشد. بدین معنا خداوندخبرگزار نیز می
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و اقوام گذشته که بر  †ھای پیغمبران و داستانقیامت و... مالئکه، حسابرسی 
 باشد.دھد و خبر وی عیِن صدق و راستی میانسان نھان است خبر می

دھند، خبیر نیز ھمان آثار را دارد. به انسان می »علیم و لطیف«در واقع بینشی که 
خ کند و به آنچه در درون و برونش رمؤمن یقین راسخ دارد که خداوند به آنچه وی می

ای باخبر است بدین خاطر دّقت وافر دارد که خطا و گناه دھد به طور کامل و لحظهمی
نکند و ھمیشه در فرماِن وی باشد؛ چرا که که خبِر گناه وی به خبیر تاوان سنگین 

کند. مؤمن یقین را راضی و خشنود می أبرایش دارد و خبِر فرمانبرداری وی، خداوند
که تنھا وی  بیر از غیب و نھان به وی داده است؛ چرابه تمامی اخباری دارد که خ

باشد. مؤمن سعی دارد که ھمیشه حامل و این اخبار مھم و نفیس می ۀمبنع خبردھند
ای از اخبار راست و صحیح باشد و در عین حال برای ھر مسئله ۀدھندبیانگر و انتقال

گاه گیرد.  ھا، خبر میخبرگزاریترین افراد و ترین و صادقترین و باخبرترین و مسّلطآ
امروزی باخبر باشد تا خود را در برابر آنھا با  ۀمؤمن باید از مفاسد و خطرات جامع

اخبار راست  ۀدھندھای خبیر بیمه نماید. حکومت اسالمی ھم باید اشاعهراھنمایی
اعتماد نگردند و کذبش فساد اجتماعی و سیاسی ببار باشد تا مردم نسبت به وی بی

 رد.نیاو

 حلیم -۳۳ 
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱ�نَّ ﴿  .]۵۹[الحج:  ﴾لََعلِيٌم َحلِيمٞ  �َّ

 .»است باکیش و کامًال گاه خداوند گمان بی«
در برابر نافرمانی و کفر و شرک  أحلیم یعنی؛ بسیار بردبار و بر خود مسّلط. حلیم

و ظلم و انحراف و فساِد انسان که در واقع نسبت باطل و بیھوده آفریدن به خداوند 
کند تا کند و خود را کنترل میاست، بردبار است و بالفاصله وی را مشمول عذاب نمی

ه کند؛ پی به مسیر بندگی برگردد و توبدرھای مکّرر و انذارھای پیاش با دعوتبنده
 یرو بر داد، یم فرکیبالفاصله  گناه و ستمشان سبب به را مردمان خداوند اگر  چرا که

 و دھد، یم مھلت نیمع مّدت تا را آنان نیکو ل گذاشت، ینم یباق یا جنبنده نیزم
ِحلِم  .اندازند یم شیپ نه و اندازند یم پس یا لحظه نه دیرس سر آنان اجل هک یھنگام

حلیم نمادی از رحیم و مھربان بودن و خبیر بودِن اوست که از عاقبت انسان و عذاِب 
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نافرمانش خبر دارد و در عین حال این صفت آمیخته با غفور بودن اوست تا  ۀبند
 ِحلم و فرصت دوباره، برگردد و مشمول مغفرت گردد. ۀانسان در سای

، حلِم وی أرخورد شدید از طرف خداداند در صورت انجام گناه و عدم بمی مؤمن
خورد و ھراسناک از گناھش شود پس فریب نبوِد عذاب را نمیمانع عذاب وی می

گردد. و نیز وی باور دارد گناھان در زندگی دنیای وی نیز تأثیر دارند ولی حلم و برمی
کند. ھمچنین حلِم از پژواک و انعکاس بسیاری از آنھا جلوگیری می أعفو خداوند
بخش دِل مؤمنان است؛ چرا که راحّتی و پیروزی ظاھری فاسقان و خداوند آرام

متمّردین خصوصًا در کشتن و ظلم به مسلمانان بخاطر حلِم خداوند است و در آخر 
اخالقی عذاب سخت و خوارکننده را خواھند چشید. ھمچنین مؤمن در برابر ظلم و بی

سرانه  سبک ھد و حلیم بودنش وی را از اقدامداطرافیان توازن روحی خود را از دست نمی
سازد. حکوت اسالمی ھم باید در برابر مخالفینش حلم سیاسی و اجتماعی داشته دور می

 حکمت، ھرج و مرج و فساد و ظلم ببار نیاورد.ھای سریع و بیباشد تا واکنش

 عظیم-۳۴
 فرمایند:می أخداوند

 .]۴[الشوری:  ﴾لَۡعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱَوُهَو ﴿

 .»است شکوهمند و بلندمرتبه او و«
عظیم از مصدر عظمت و به معنای بزرگی معنوی و شکوھمندی است. عظمِت 

مانند بزرگی ھیچ کس نیست و برای وی بزرگی ماّدی و جسمانی معنا ندارد؛  أعظیم
آن  تواندآنقدر بزرگ و شکوھمند است که عقل نمی أزیرا کسی مثِل او نیست. عظیم

ھستی ھمچون آفرینش و فرماندھی  ۀدریابد و آثار شکوھمندی عظیم در ھمرا 
کند، آفرینش بھشت و و زمین که نگھداریش وی را ناتوان و ناراحت نمی ھا آسمان

ھمه جھّنم، انسان، آب، آتش، خاک و... وجود دارد، و نیز قرآن مجیدش که ھمه و 
باشند و داللت بر آن دارند که فقط او ناپذیر وی میکران و وصف سرشار از عظمِت بی

 شایستگی ربوبّیت و الوھّیت را دارد.
جدای از اینکه عظمت و شکوه و جالل خداوند را بر ذھن و  أعظیم بودن خداوند

آن دھد که کسی که وی بر کند بلکه به وی مژده می روح و روان مؤمن متجّلی می
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توّکل و تکیه دارد در واالترین مقام بزرگی و شکوه قرار دارد و این، ُامید و آرامش را در 
فھماند که وی در اوج حقارت و رساند. عظمِت عظیم به انسان میانسان به اوج می

ضعف قرار دارد تا ِکبر و ُعجب و ُغرور به انسان سرایت نکند و انسان در این راستا خود 
کند و بر وی دھد و بر خدای عظیم ُکرنش میقوانین عظیم تطبیق می را با ھستی و

ھای عظیم در قرآِن وی بزرگی و فقط در راستای فرموده داندبرد. مؤمن میسجده می
گردد تا در روز عظیم (قیامت) سربلند و سرافراز درآید. مؤمن در عظمت نصیبش می

ود سازد و با مردم بزرگمنش و راستای بزرگ بودنش سعی دارد دیگران را ھمراه خ
 کند.شمارد و کسی را تحقیر نمیکند و مردم را بزرگ میبزرگوار برخورد می

 َغُفور-۳۵
 فرمایند:می أخداوند

نَا ﴿
َ
� ٓ ِ�ّ

َ
 .]۴۹[الحجر:  ﴾٤٩لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱَ�ّبِۡئ ِعَبادِٓي �

گاه مرا بندگان »!غمبریپ یا« «  .»هستم فراوان مهر و ادیز گذشت یدارا من هک نک آ
باشند. خداوند َغَفَر می ۀھای زیبا از ریشخداوند غّفار و غفور است. ھر دوی این نام

گناھان است و به معنای اسم غّفار است که قبًال به  ۀغفور بسیار بخشنده و پوشانند
ت یمعنا و تأثیر آن در زندگی مؤمن پرداخته شد؛ اّما غفور خبر از نوعی مبالغه و شمول

دھد که غّفار آن معنا را ندارد. غّفار مبالغه است در بخشش به این صورت که پشت می
دھد و از کثرِت فعل و حادثه می فّعال خبر ۀنماید؛ زیرا صیغبخشد و عفو میسِرھم می

صاحب  أدھد. با این وصف غفورَفُعول خبر از تمامّیت و شمولّیت بخشش می ۀصیغ
بخشش کامل و شاملی است که برترین و بزرگترین و نھایت بخشش را داراست. 

اش اگرچه بسیار گناه کند و حّتی بزرگترین گناه ھمچون بشارت داده: بنده أخداوند
 گناه، کای خالصانه شامِل ترَنصوح (توبه ۀزنا و... را انجام دھد با توبشرک، قتل، 

 صاحبان به حق بازپرداخت و مظالم رّد  آن، به برنگشتن بر میتصم آن، از شدن مانیپش
 گردد.می أآن) مشمول مغفرت کامِل غفور

دارد با گردد، مؤمن سعی با وجود اینکه تمامی مزایا و آثار غّفار شامل غفور نیز می
نوعاِن خود داشته باشد گیری از غفور بخشش و عفو کامل و شاملی نسبت به ھمُاسوه

 تا مشمول أجر عظیم و بخشش غفور گردد.
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 َشُکور -۳۶
 فرمایند:می أخداوند

ۥ نَّزِدۡ  َوَمن َ�ۡقَ�ِۡف َحَسَنةٗ ﴿ َ ٱ�ِيَها ُحۡسًناۚ إِنَّ  َ�ُ  .]۲۳[الشوری:  ﴾َشُكورٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

 و بسیار آمرزگار خداوند. میافزائ یم او عمل یکین بر دهد، انجام یکین ارک سک هر «
 .»است رگزارکش

در  أشاِکر و یعنی؛ بسیار سپاسگزار و سپاسگزارنده. شکور ۀَشُکور صیغه مبالغ
معناست گزاری وی بدین کند. سپاسگزاری میمقابل انجام وظایف بندگانش سپاس

به تمامی  أگزارد. خداونِد شکورکه ھیچ عمل صالحی را بدون پاداش و تقدیر نمی
گاه است و جدای از اعمال و نّیت ھای پنھان و آشکاِر نیک بندگانش به طور کامل آ

کند بلکه به پاِس تشکر و قدردانی اینکه ثنای این بندگان مخلص و صالح را در دنیا می
افزاید و در کند و از فضل خود بر پاداششان میھا را ضایع نمیاز آنھا اعمال صالح آن

 ھا نعمت ترینآنھاست برترین و جاودانه ۀبرابر اعمال صالح اندک آنھا که در واقع وظیف
 گرداند.و پاداش را نصیبشان می

اش دارد از اوست، در برابر وظیفهھرچه  مؤمن از اینکه خداوندی که وی را آفریده و
شود. و غیر از او با جان و دل به حمد و ثنا و ستایش او مشغول می شاکر است،

بیند و با لفظ و عمل شکرگزار خواھد بود. و اینکه یقین دارد که ای را نمیدھنده نعمت
کند احساس امنّیت و سرور به وی دست شکور، پاداش و تقدیر ھیچ عملی را ضایع نمی

ان نیز سپاسگزار است؛ چرا که تشکر از دھد. و در برابر لطف و مھربانی دیگرمی
 دیگران، تشکر از خداوند است.

 َعِلّی  -۳۷
 فرمایند:می أخداوند

 .]۴[الشوری:  ﴾لَۡعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱَوُهَو ﴿

 شکوهمند و بس واال او و است، خدا آِن  از است، نیزم در آنچه و ها آسمان در آنچه  «
 .»است

در  أصفت مشبھه و به معنای واال، متعال و رفعت یافته است. جایگاه علّی علّی 
بسیار  أباشد. علّی ترین میترین و عالیھستی بلندترین و واالترین و باالترین و رفیع
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بلندمرتبه است؛ زیرا او تمام ھستی را آفریده و تحت قدرت و فرماندھی دارد و فقط او 
او بر بندگانش چیره است، ھیچ چیز در َمجد و شرف حّق است و ھر کس غیر او باطل، 

و عّزت ھمتای او نیست، مطلق بودن فقط الیق اوست پس ھمه چیز در برابرش خاشع 
ھا منّزه است؛ زیرا آنھا در نزد وی یکی ھا و مکاناز حیث جھت أو حقیرند. علّی 

 در هک ینقائص و ناروا از و بافتند یم ھم به وی ۀدربار مشرکان از آنچه أھستند. علّی 
 .است باالتر و واالتر یلیشان خیا ۀشیاند و از دور به اریبس ند،یگو یاو م حق

گشاید و مسیر پروازش فقط از طریق بندگی و مؤمن به سوی بلندمرتبگی بال می
داند ھر کس در قیامت بر خشوع در برابر خداونِد َعِلّی و واالمقام است. مؤمن می

گیرد پس خواھان برتری واقعی و جاودانه در قیامت است و درجه میمبنای اعمالش 
آن نصیب خاشعان و پرھیزکاران است و بخاطر واالیی در دنیا، واالیی در قیامت را از 

 دھد.دست نمی

 َکِبیر -۳۸
 فرمایند:می أخداوند

َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿  .]۹[الرعد:  ﴾٩لُۡمَتَعالِ ٱ ۡلَكبِ�ُ ٱ لشَّ

گاه خدا   « گاه و پنهان جهان از آ  .» است واال بلندمرتبه و است، یدنید جهان از آ
 بکار برده شده است، از جمله: أَکُبَر الفاظی برای خداوند ۀاز ریش

ر« -۱  که پیشتر مفھومش بیان گردید. »متکبِّ
 که فھم مخلوقات از درکش عاجزند. یواالئ و یشاھ یعنی رفعت و »ِکبریاء« -۲
یعنی؛ به فرض محال اینکه چیز دیگری کبریایی داشته باشد او باالتر  »أکبر« -۳

 است.
ترین و اشرِف موجودات است و ھمه در برابرش حقیر و یعنی؛ کامل »کبیر« -۴

تر از آن است که تشبیه و مقایسه با کس یا تر و بلندمرتبهکوچکند و وی بزرگ
 از ُمحاط شدن و محدودّیت منّزه و برتر و واالتر است. چیزی گردد و

ستاید و شعارش داند و تنھا وی را به آن میمی أمؤمن کبریایی را فقط الیق کبیر

باشد. مؤمن در برابر کبیر با می »اُهللا أ�رب«در ھر حال و مقام و در برابر ھر کسی 
ن ذاللت و تواضع، بزرگی و کند و در پرتو ایخشوع و سجده خود را حقیر و خوار می
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باشد و دیگران را یابد. مؤمن خواھان بزرگی و عّزت در پرتو شریعت میبرتری جاودان می
گرداند. دھد و در این راستا مؤمنان را عزیز و واال و محترم میھم به سوی آن دعوت می

 بس.ھر مؤمن باور راستین دارد که بزرگی واقعی و جاودان در بندگی کبیر است و 

 َحِفیظ -۳۹
 فرمایند:می أخداوند

ٍء َحفِيٞظ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۵۷[هود:  ﴾إِنَّ َرّ�ِ َ�َ

  .» است یزیچ هر مواظب و مراقب من پروردگار بیگمان«
از تمام ھستی محافظت و نگھداری  َحِفیظ (صفت مشبھه) و حاِفظ (اسم فاعل)

 ۀحفاظت و رعایت اوست و حفاظت ھم ۀموعد مقّررش در قبضکند و ھمه چیز تا می
کند؛ چرا که حفظ صفتی ثابت و الزم، أزلی و أبدی ھستی وی را درمانده و خسته نمی

تمام ھستی را  أبرای خداوند است که بدون آن ھستی بقایی نخواھد داشت. حفیظ
بر تمام ھستی  باشد کهکنترل و در اختیار دارد و محافظتش ھمراه با تسّلطی می

و  ھا آسمان: حفظ قرآن کریم از تحریف و تغییر، حفظ أدارد. از مظاھر حفِظ حفیظ
و مؤمنان از گزند  †زمین تا از مسیر خود خارج نگردند، محافظت از پیامبران

مخالفانشان، محافظت انسان از عذاب در شب و روز، قرار دادن آسمان به عنوان سقفی 
 مامی اّتفاقات و احواِل ھستی در لوح محفوظ و....محفوظ، ثبت و نگھداری ت

داند و وی را از دشمنی مخالفان، را حافظ خود می أمؤمن تنھا خداوند
ضرر و نیاز و ناراحتی و  کند. مؤمن در دفع ھا، بالھا و آزارھا محافظت می بیماری

واقف  گردد. و بر ثبِت اعمالش توسط نگھباناِن حفیظبیماری فقط متوّجه حفیظ می
مؤمن با گفتار و کردار استوار در پرتو توحید و   است و ھمیشه مراقِب اعماِل خود است.

یکتاپرستی و محافظت بر قوانین دین اسالم از مشکالت و عذاب و ناراحتی و آزار و 
شود و با پاسداری از دین خدا، حفاظِت اذیت در دنیا و قبر و آخرت محافظت می

مؤمن بر محفاظِت دین، نسل، جان، عقل و مال بر مبنای آورد. حفیظ را بدست می
قوانین شریعت ُمِصر و ُمحاِفظ است و دیگران از دست و زبان و قدرت وی محفوظ 

 ھستند.
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 ُمِقیت -۴۰
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ َوَ�نَ ﴿ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ قِيٗتا َ�َ  .]۸۵[النساء:  ﴾مُّ

  .» است رهیچ یزیچ هر بر خداوند«
دھنده است. ُقوت، اسم فاعل به معنای حافظ، شاھد و رزق و روزی ۀُمِقیت از ریش

باشد و چیزی از وی ُمِقیت معنای حفیظ را ھم دارد و شاھد و گواه تمامی ھستی می
پوشیده نیست. اّما معنای خاص این اسم زیبا آن است که ُمِقیت روزی دھنده و 

-دھنده بر رزقباشد و از این جھت که رزق رزق و روزی ماّدی و معنوی می ۀندعطاکن
باشد. با این اوصاف گیرنده غالب است پس وی چیره و مسّلط بر تمامی موجودات می

ھا را تحت نظارت و مراقبت و محافظت ھایش آنبا سیطره و تسّلط بر آفریده أُمِقیت
باشد.  رسان تمامی آنھا میشاھد است و روزیھا خود دارد و بر تمامی رفتارھای آن

ط است وبر شکل أُمِقیت  ۀدر جھت ارادآن را  گیری و تکامل و حرکت ھستی مسلَّ
 کند.خود اداره و مراقبت می

خواھد و اگرچه در این راستا اسباب الزم را مؤمن رزق و نیازش را فقط از ُمِقیت می
داند. مؤمن رزق حالل و پاکیزه کسب ُمِقیت میدھنده را فقط کند ولی روزیاّتخاذ می

ط  أکند. مؤمن، ُمِقیتکند و ھرگز جھت کسب روزی حق دیگران را ضایع نمیمی را مسلَّ
 گرداند. بر ھستی دانسته و دسِت نیاز و دِل خاشع و زباِن ذاکر را فقط متوّجه وی می

 َحِسیب -۴۱
 :فرمایندمی أخداوند

َحًدا إِ�َّ ﴿
َ
ۗ ٱَوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب  .]۳۹[األحزاب:  ﴾اَحِسيبٗ  �َّ

 .»باشد حسابگر خدا هک بس نیهم و دند،یترس ینم خدا جز یسک از و«
گر ماّدی و مصدرش ِحساب حسیب از باب َحَسَب َیحَسُب به معنای شمارش

باشد و کاملی در مورد بندگانش میگر دقیق و باشد. حسیب شمارشگر و محاسبه می
ھیچ کس و ھیچ کردار و گفتار و پنداری را بدون حسابرسی و شمارش باقی 

گزارد. پس حساب و پاداش و جزای ھر عملی را خواھد داد البته در این راستا  نمی
نباید عفّو و مغفرت و رأفت و لطف خداوند را نادیده گرفت. فقط حسیب حسابرس 
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و مالئکه در امر حسابرسی دخالتی  †د و ھیچ کس حّتی پیامبرانباشبندگانش می
ندارند؛ زیرا این عمل پیچیده و بزرگ فقط از حسیبی که علیم و بصیر و سمیع و قدیر 

فقط مختص ھا  این و خبیر و عظیم و شھید و مالک و والی باشد ممکن است که
 ۀباشد پس به پروندمی باشند. و از آنجائیکه فقط حسیب حسابرس قیامتپروردگار می

نماید. حسیب به معنای کافی نیز ھمه در روز قیامت به سرعت و تنھایی رسیدگی می
 ھا کافیست.و برآوردکردن خواسته ھا سختیبرای رفع نیازھا و  أآمده و حسیب

مؤمن با فھم این اسم زیبا، به جایگاھی خواھد رسید که خود را در برابر تمامی 
اند و یقین دارد ھیچکدام (پنھان و آشکار، بزرگ و کوچک) از دکردارش مسئول می

خارج نخواھند بود. و ھمچنین نسبت به دیگران نیز حسابگِر دقیق  أحساِب حسیب
و عاِدلی خواھد بود تا در حساِب حسیب مورد بازخواست واقع نگردد. مؤمن خود را 

با توّکل و ایمان به کند قبل از اینکه حسیب او را محاسبه کند. مؤمن محاسبه می
را بسنده  أو الله گذاردوامی بدو را خود بار و ارک و خداوند از کسی ھراسی ندارد

 است.

 جلیل -۴۲
 فرمایند:می أخداوند

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَرّ�َِك ذِي  ۡسمُ ٱتََ�َٰرَك ﴿  .]۷۸[الرحمن:  ﴾٧٨ۡ�ِ

 .»!است ینام کمبار  چه تو، یگرام و ارجمند پروردگار نام «
جلیل به معنای ارجمندی و در اصل برای بزرگی ماّدی بکار برده شده ولی برای 

تمامی صفات کمال، جمال و  أیعنی؛ بزرگی و ارجمندی معنوی. جلیل أخداوند
ای که در ذات و صفاتش متعالی و بلندمرتبه است به گونه أجالل را داراست. جلیل

نیازی و علم و قدرتش در اوِج کمال کبریایی و عظمت و عّزت و بی جاللّیت و بزرگی و
باشد و ھیچکدام از آنھا حصر و محدودیتی ندارند. و جمال، مختص ذات مقّدسش می

در صفاتش در اوج و برتری  أفقط جلیل جامع این صفاِت کمال و جمال است. جلیل
در برابر جلیل ذلیل و  باشد که کماِل جاللش بر کسی قابل دسترسی نیست. ھمهمی

ای وی را به جاللّیت وصف کند و ھیبِت جاللّیتش را داشته باشد، حقیرند و ھر بنده
 بخشد.وی را بزرگی و مجد می
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مؤمن در دّقت در بزرگی و زیبایی جلیل قلب و جان و روحش را تقدیم و فدای 
جاللش کند و در ھیبِت جاللش خوف و ھراسش زیاد و در شوِق پروردگارش می

شود. و با تبلور جمال و جالل وی، راھی جز وصال رغبتش به ُکرنش و بندگی زیاد می
 شناسد.به آستاِن قدس او نمی

 کریم -۴۳
 فرمایند:می أخداوند

َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ َك بَِرّ�َِك  ۡ�ِ  .]۶[االنفطار:  ﴾٦ۡلَكرِ�مِ ٱَما َغرَّ

 گولت او حق در و است ساخته گرامیت مغرور پروردگارِ  برابر در را تو زیچ چه! انسان یا«
  .»است؟! زده

کریم یعنی؛ گرامی و دارای خصال نیِک آشکار. کریم گرانبھاترین نام خداوند است. 
بدون وسیله و مّنت  أباشند. کریمصفات کمال و ستودنی دارد که آشکار می أکریم

در عطایش  أبخواھد و حّتی نخواھد بخشش دارد. کریمکند و به ھر کس از او عطا می
نه در  ِخساست و کمی ندارد و ھیچ ترسی از بخشش ندارد و عطایش نه از روی نیاز و

 ۀکند. از مظاھر َکَرم خداوند: قبول توبباشد و ھیچ کمی بر وی وارد نمیازای لطف می
 ۀایشان، آفرینش ھمھگناھکاران و پذیرش دعای مؤمنان و دادن بیشتر از خواسته

ھای روی زمین مانند: آب، کوھھا، ستارگان موجودات مانند: گیاھان و حیوانات و پدیده
انسان، برپایی قیامت برای حسابرسی و دادن پاداش مؤمنان، عطای بھشت  ۀبرای استفاد

 به پرھیزکاران، مضاعف کردن اجر صالحان و دادن روزی بدانھا بدون حساب و....
خواھد و خود را به زیور َکَرم و بخشش می أھایش را فقط از کریمهمؤمن خواست

دھد ھرچند باشد و حّتی دیگران را بر خود ترجیح میآراسته کرده و بخشش زیاد می
نماید. خداوند انسان را بخاطر جود سخت نیازمند باشد. و خطاھای دیگران را عفو می

 است. و کرمش و خصال و کردار نیکش، کریم قرار داده

 رقیب-۴۴
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنَّ ﴿  .]۱[النساء:  ﴾ا�ِيبٗ َ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  �َّ

 .»است شما مراقب خداوند گمانیب«
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به معنای گردن گرفته شده و چون برای َمھار حیوان گردنش  »َرَقَبه«رقیب از 
بندگان و  ۀو نظارت را دارد. رقیب بر ھمشود، این لغت معنای سیطره یافتن گرفته می

ھایش قدرت و نظارت دارد و گویی گردن ھمه در قدرت اوست، پس ھمه چیز در آفریده
باشد و اوست. رقیب ِعلمش مسبوق بر تمامی رخدادھا می ۀاراده و نظارت و احاط

گاه و بر رازھا شاھد وبر درون أچیزی از دید و نظارتش پنھان نیست. رقیب بر  ھا آ
نجواھا مراقب و بر اعمال ناظر است. رقیب غافل و غائب و فراموشکار و خوابیده 

و زمین و درون و برون  ھا آسمانگردد تا چیزی بر وی پنھان بماند. رقیب بر  نمی
ھستی مراقبت و نظارت دارد؛ چرا که اگر یک چشم بھم زدن ھستی را مراقبت نکند 

 تمام ھستی نابود خواھد شد.
ای خداوند داند پس به گونهرا ناظر و مراقب خود می أمن ھمیشه رقیبمؤ ۀبند

مراقبت بنده یعنی؛ بندگی در برابر رقیب، حفیظ، علیم،  کند گویی وی رارا عبادت می
اعمالش سیطره دارد. در پرتو این مراقبت بنده آنگونه  ۀسمیع، بصیر و عظیم که بر ھم

رقیب بر آن اقتضا دارد و شایسته و بایسته  ۀکند که نظارت و سیطربندگی خدا را می
 باشد. رھرو و سالک صراط مستقیم یعنی؛ راِه بندگی خدا می

 ُمِجیب -۴۵
 فرمایند:می أخداوند

ِيبٞ  إِنَّ َرّ�ِ قَِر�بٞ ﴿  .]۶۱[هود:  ﴾�ُّ

 .»است »ی دعا« رندهیو پذ »است« یکنزد »به بندگانشبا علمش « خداوند من«
َجَوَب در اصل به معنای قطع است. مثل آن است سؤال و جواب  ۀُمِجیب از ریش
دعاھا و  ۀکنندکنند. ُمِجیب تنھا فریادرس و اجابت(قطع) می مسافتی را طی

باشد. از آنجائیکه ُمِجیب با علم خودش به انسان نزدیک است و بر ھر  ھا می خواسته
شنود و لطف و َکَرم و بیند و میھا را میخواسته ۀو ھمچیزی توانمند و چیره است 

ھا رسیدگی خواسته ۀدارد که در آِن واحد به ھمآن را  رأفت و غنای وافر دارد و توانایی
أزلی  أکند بدون اینکه ھیچ مشغولّیت و آزاری برای وی حاصل گردد. علِم ُمِجیب

است و ھمه چیز را دانسته و اسباب و چگونگی رفع آنھا را تدبیر و تقدیر نموده است. 
کردنش چیزی از کند و اجابتُمِجیب بنابر نیاز و بخاطر لطف و خواسته اجابت نمی

 کند.کاھد و اضافه نمیوی نمی
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انند داند و ھیچ غیر خدایی مدعاھای خود می ۀکنندرا اجابت أمؤمن فقط ُمِجیب
ھای زیاد و ُمجیب، سمیع و بصیر و غنّی و لطیف و توانمند برای اجابت درخواست

ھایش را باشد. مؤمن با نماز و دعا با ُمِجیب ارتباط برقرار کرده و خواستهدرپی نمی پی
راز اجابت دعاھا را در دنیا  ج خواھد. مؤمن با پذیرش فرمان خدا و رسولشاز وی می

 کند.نیاز نیازمندان را برطرف می وو عقبی پیدا کرده 

 واِسع-۴۶
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنَّ ﴿  .]۱۱۵[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ

 .»است دانا یبس و است شگریگشا خدا گمان یب«
ھستی دسترسی  ۀدھنده و پھناور. واسع به ھمدھنده و وسعتواسع یعنی؛ گنجایش

علِم واسع، مغفرِت  أای بر أسماء و صفاتش وجود ندارد. خداونددارد و ھیچ محدوده
-واسع، ُملک و سلطنت و عدِل واسع، احسان و لطف و قدرِت واسع، رزق و ثروت و بی

ای که با آنھا تمام ھستی را در کنترل و گونهنیازِی واسع و فضل و رحمِت واسع دارد، به
گرداند و بر وی  ماند و چیزی وی را عاجز نمیو ھیچ چیز از وی مخفی نمیچیره دارد 

کند و رحمت و فضل واسعش تمام ھستی را در برگرفته؛ چرا که بدون  نقصانی وارد نمی
رحِم واسِع وی ھیچ چیزی قوام نخواھد داشت. در واقع تمامی أسماء و صفات علیای 

 بدون محدودّیت ھستند.باشند و أزلی و أبدی و پروردگار واسع می
رو دست و گشادهمؤمن در مّتصف به این وصف در حّد توانش گشایشگر و گشاده

کند، به تعلیم و کند، نیاز و مشکالت مردم را برطرف میباشد. به فقرا کمک میمی
رو است و.... حکومت  رو و گشادهباشد، خوشپردازد، اھل گذشت و ایثار میتربیت می

 پروایی بپرھیزد.د مّتصف به وصف واسع باشد و از خشونت و ظلم و بیاسالمی ھم بای

 َحِکیم -۴۷
 فرمایند:می أخداوند

ْ ٱفَ ﴿ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ  .]۲۰۹[البقرة:  ﴾َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ

 .»است م و کاربجاکیح و رهیچ قدرتمند خدا گمان یب هک دیبدان«
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 أکاربجا و از روی حکمت. حکیم تمامی کارھایش بجا است. حکیمحکیم یعنی؛ 
کند و اندازه، شکل، توازن، رنگ، جایگاه، آفرینش (خلق) بجا و دقیق عمل می ۀدر زمین

باشند. ھای ھستی بجا و ظریف میتناسب، ماندگاری و ھمه خصوصّیت و ویژگی
و بدون ھیچ انحراف و فرماندھی و نگھداری (أمر) آنھا را دقیق  ۀدر زمین أحکیم

آورد؛ چرا که حرکت این تغییر و تبدیلی در مسیر خود نگھداری و به حرکت درمی
کند که ھر است. حکمت متعالی وی اقتضا می أھا در حقیقت افعال خداوندآفریده

عبث  »خلق و أمر«باشد قرار گیرد و ھیچ چیزی در چیزی در جایی که مصلحتش می
 حکیم از عبث پاک و منّزه و مبّراست. و بیھوده نیست؛ چرا که

 خودشان جنس از یغمبریپ انشانیم بر مؤمنان مّنت نھاده که در أخداوند
 و قرآن شانیبد و بدارد زهکیپا را شانیا و قرآن را بخواند، اتیآ آنان تا بر ختیبرانگ

 دانند و عالوه بر شکر از حدود آنآموخت، پس مؤمنان قدر این موھبت را می حکمت 
و عمل  أگردند. فرزانگی و حکمت مؤمن عبارت است از شناخت پروردگارخارج نمی

فایده و عبث و بیھوده آنگونه که باید باشد. ھمچنین از انجام اعمال بی به دستوراتش
-کند؛ چرا که او میاش نھایت استفاده را میای از زندگیکند و از ھر لحظهدوری می

 ید بار سفر آخرت را ببندد.شود و باداند که زود دیر می

 َوُدود -۴۸
 فرمایند:می أخداوند

 .]۹۰[هود:  ﴾َوُدودٞ  إِنَّ َرّ�ِ رَِحيمٞ ﴿

 .»است »مؤمنان« مهربان و دوستدار اریبس من پروردگار گمانیب«
یعنی؛ بسیار با محّبت و دوستدار. َودود، مؤمنانی  »ُوّد « ۀَودود صفت مشبھه و از ریش

دارد و محّبت آنھا را در دِل دیگران کنند را دوست می که پیوسته کارھای شایسته می
افکند. صفت دوست داشتن در خداوند ثابت و ھمیشگی و جزو ذات اوست و ھیچ اثر  می

؛ زیرا او مانند کسی آورد و مانند محّبت ھیچ کس نیست انفعالی در وی به وجود نمی
نیاز است و  ورزد؛ زیرا او بیبدون نیاز و در ازای ھیچ چیز محّبت می أنیست. َودود

به معنای  »َمودود«تواند در ازای محّبت وی قرار گیرد. َودود به معنای ھیچ چیزی نمی
ھستی با  ۀتر است. محّبِت َودود به کلیّ داشتنیداشتنی از ھر چیزی دوست دوست
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ش و تدبیر و رزق و رحمش شامل شده ولی محّبت خاص وی شامل مؤمنان و آفرین
 گردند. کاران است که در دنیا و عقبی مشمول محّبتش میموّحدان و مجاھدان و توبه

محّبت ھمه فانی و ناقص و فقط محّبِت َودود جاودانه و کامل است پس ھمیشه در 
گیری و جھاد در برابر مؤمنان و سختپِی کسب محّبت َودود است و با فروتنی در برابر 

را کسب  أآنھا محّبت و فضل خداوند ۀکافران و ھراس نداشتن از سرزنش و لوم
ورزد و با محّبتش دلی را شاد و لبی را خندان و کند. مؤمن به دیگران محّبت می می
 تمحبّ  بدو زیچ ھر از باالتر و دارد یم دوست ای را باز کند. مؤمن َودود را سخت گره

جدای  أکس را مانند و مثل وی دوست ندارد. محّبت بنده به خداوندو ھیچ ورزد یم
از آثار شگرف ماّدی و معنوی در دنیا و آخرت، شور و ذوق و شعف و حالوِت 

 بخشد.ھمتایی را به بنده میناپذیر و بی وصف

 َمِجید -۴۹
 فرمایند:می أخداوند

ِيدٞ  َ�ِيدٞ  ۥإِنَّهُ ﴿  .]۷۳[هود:  ﴾�َّ

 .»است »احوال ۀهم در« بزرگوار »و افعال ۀهم در« ستوده خداوند گمانیب«
یعنی بسیار پھناو و وسیع.  »َمجد« ۀَمجید (صفت مشبھه) و ماِجد (اسم فاعل) از ریش

ھستی دارای خیر و نیکی بس فراوان و وسیعی است.  ۀَمجید در آفرینش و ادار
دارای مقامات و کماالت باال و صاحب عرش و تخت فرماندھی مطلق بر عالم  أمجید

 و مالکھر  هک است باال آنقدر َمجید جالِل  اوصاف و مالک ھستی است. َمجد و درجاِت 
 ھم آن لیذ به ھرگز یبشر علم و عقل پرواز بلند یُھما و پوچ است، مقابلش در یجالل

ھردو  برند و درھستی بر وی خواه ناخواه سجده می ۀآن و ھم اوج به رسد چه رسد، ینم
ای که  گونهباشد. بهاند. َمجید تمامی صفاتش عظیم و وسیع میسرا در برابرش خاضع

 باشند.علم، محّبت، لطف، قدرت، حکمت، غفرانش و... در اوِج َمجد و کماِل مطلق می
َمجد توحید و تقوا  مؤمن در مسیر بندگی با حذِف غیر خداھا و ُلگام کردن نفسش،

شود و ھمیشه در وجودش به جوش و خروش درآمده و انوار ھدایت بر قلبش تابنده می
خواھان بزرگی از َمجید است و بس. مؤمن بزرگی حقیقی و جاودان را در ایمان و عمل 

ھی موقت دنیوی ظلم و ستیز و تعّدی و نافرمانی خداوند بیند و بخاطر بزرگیصالح می
 د.کنرا نمی
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 باِعث-۵۰
 فرمایند:می أخداوند

ِينَ ٱ﴿ ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ  �َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
 .]۷[التغابن:  ﴾َ�َفُرٓواْ أ

 هک ستین نیچن: بگو! دینخواهند گرد ختهیبرانگ زنده و هرگز هک پندارند یم افرانک«
 .»شد دیخواه ختهیبرانگ و زنده! سوگند پروردگارم به د،یپندار یم

شک من برانگیزاننده و  بی« ١»إِ�ِّ بَاِعٌث «اند: درحدیث قدسی فرموده أو خداوند

 .»ُمردگان ھستم ۀکنندزنده
بندگان ُمردند و با نفخ صور اّول  ۀباعث یعنی؛ برانگیزاننده. باعث بعد از اینکه ھم

گرداند. آنھا را برانگیخته و زنده می ۀجھان در خاموشی و ُخمود فرو رفت، ھم ۀھم
ھمانگونه که انسان را از خاک آفریده و مسیر تکاملش را تنظیم نموده و  أباعث

بخشد، بعد از مرگ انسان را زنده می ھمانگونه که زمین خشک و خاموش را جان
. کشد تا سرانجام بدکاران و نیکوکاران را مشخص کندگرداند و از زمین بیرون می می

ھا در خلقت ھستی به انسان  و دادن نشانه †باِعث با برانگیختن و ارسال پیامبران 
شود تا زندگی جاوید یابد و بداند ثابت کرده که وی بعد از مرگش برانگیخته و زنده می

 که خلقت ھستی ھدفمند و ھوشمندانه است.
و یقین دارد که بیند مؤمن سرای دنیا را فانی و سرای عقبی را عالی و جاودانه می

کند. این فھمش از نام خته مییبرانگ زنده و باِعث وی را بعد از مرگ با جسم و روحش
کند و وجودش را در جھت زیباِی باعث ھدف از آفرینشش را برایش مشخص می

 دھد.بندگی خدا قرار می

 َشِهید -۵۱
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۶[المجادلة:  ﴾َشِهيدٌ  َ�َ

 .»است یزیچ هر بر ناظر و حاضر خدا«
یعنی؛ حاظر و ناظر و گواه. َشِھید بر تمامی ذّرات و امور و  »ُشھود«َشِھید از مصدر 

آفرینش ھستی ناظر و حاظر و گواه است. شھوِد َشِھید بھترین و واالترین صورت علم و 

 ). ۴۰۸۸) / بزار (ش۲۷۵۴۵(حسن): احمد، المسند (ش -١
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گاھی را به وی  کاری و ھیچ چیزی در زمین و در ای که ھیچگونهدھد بهانتقال میآ
ماند. َشِھید گواھی بر تر از وی پنھان نمیتر و چه بزرگای؛ چه کوچکآسمان چه ذّره

بر آن  دانش صاحبان و فرشتگان دھد و بعد از وی،حّق الوھّیت خود و دادگریش می
 بر خودش خاّص  دانش یمقتضا قرآن به از آنچه بر أدھند. َشِھید یم یگواھ

گواِه بر حق بودن  أَشِھید. دھد یم یبه حق بودنش گواھ کرده، نازل جپیامبر
و پذیرش و عدم پذیرش رسالت وی توسط مردمان و گواه تمام  ج پیامبرش محّمد

، مالئکه، اعضای بدن و برخی را بر †، پیامبرانأباشد. َشِھیدمی ھا انسانکردار 
 در قیامت قرار داده تا بر اعمالشان شھادت دھند. برخی شاھد و گواه
بیند که حیاء و شرم در را ناظر و گواه بر اعمالش میأای َشِھیدمؤمن به گونه

گردد. مؤمن ای که مراقبت و تقوا با وجودش عجین میوجودش متبلور شده به گونه
اخیز و مالئکه و حق بودن قرآن و روز رست أالوھّیت و ربوبّیت خداوند ۀگواھی دھند

َشِھید کسی است که  ۀاست تا بدینوسیله خود از شاھداِن قیامت قرار گیرد. بند
 کند.بیند و جانش را در راه خدا نثار میرا شاھد و ناظر اعمالش می أخداوند

 َحّق  -۵۲
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱَ�َتَ�َٰ� ﴿  .]۱۱۶[المؤمنون:  ﴾ۡ�َقُّ ٱ لَۡملُِك ٱ �َّ

 .»نیراست یفرمانروا خدا،  پس واالست«
باشد. حّق یعنی؛ در ذات و حّق مصدر و صفت مشبھه و به معنای؛ درست می

صفاتش آنگونه که باید باشد، ھست. و ھر آنچه را در آفرینش (خلق) و فرماندھی و 
داده، انجام داده است. حّق آل و کامِل خود انجام میامور (أمر) باید در وجه ایده ۀادار

باشد. الوجود میفناناپذیر و غیر قابل انکار و بدون تغییر و تبدیل و أزلی و أبدی و واجب
، حشر و قیامتش، قضا و †ھایش، کتابھایش، پیامبرانشحّق، وجودش، مالئکه

ھا و اوصافش و ھر آنچه قدرش، وعده و وعیدھایش، قول و فعلش، لقایش، دینش، نام
شود حق است؛ زیرا خودش حّق است و غیر او باطل ق بدو نسبت داده میبه ح

با آفرینش ھستی و مسّخرکردنشان و بیرون آوردن زنده از مرده و  أباشند. حّق  می
مرده از زنده و داخل کردن شب در روز و روز در شب و مدیرّیت امور جھان و جھانیان 
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سی و فرمانبرداری از او حق است و ثابت نموده که حّق است و فقط پرستش و فریادر
 پرستش غیر او باطل.

داند؛ چون فقط او می أُمردنش را فقط از آِن حّق  و ستنیز و عبادت و مؤمن نماز
ھا و آفرینش و حق است. مؤمن اعتقاد و اقرار به حق بودِن وجود و صفات و فرموده

فرمانبرداری و فریادخواھی و داند و ھا میتریِن حقنماید و آنھا را حقحکم خداوند می
 داند.پرستش و تکیه و توّکل کردن به غیر خداھا را باطل و پوچ و ھرز می

 وکیل -۵۳
 فرمایند:می أخداوند

﴿ ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب  .]۸۱[النساء:  ﴾َو�ِيً�  �َّ

 .»باشد لکیو  خدا هک است یافک و «
کردن خود با تکیه و ارتباط با چیز دیگر وکیل صفت مشبھه و به معنای محکم 

باشد که ھمیشه و در ھمه حال، ھر کس در ھر حالت و کسی می أباشد. وکیلمی
گاه و پناھگاه باشد تا با تکیه کردن و واگذاری کارش وضعیتی قرار گیرد و دنبال تکیه

را به  گاه چنین فردی گردد و امورشبه اطمینان و آرامش دست یابد، حاضر است تکیه
 ۀبھترین وکیل است؛ زیرا نتایج امور فقط به اراد أسرانجام نیک برساند. خداوند

 شناسد.ھا را میاوست و با علم و قدرت و رحم و ھدایتش بھترین سرانجام
 مؤمن بر خدا توّکل دارد. بدین معنا برای تحقق ھر امری سه چیز الزم است:

 وجود سبب ماّدی و معنوی، -۱
اختیار و تکالیف و بندگی و عبودّیِت  ۀان. این دو مورد در دایراراده و عزم انس -۲

 مؤمن است که باید آنھا را اّتخاذ کند.
باشد و گرفتن نتیجه و عدم آن در . که فقط در دست خدا میأخداوند ۀاراد -۳

توّکل  أانسان نیست و به وی مربوط نیست ولی مؤمن در آن بر خدا ۀاراد
ن صورت ممکن برایش رقم زند تا وی اطمینان و کند تا نتیجه را به بھتریمی

ل  آرامش یابد. توّکل واقعی وقتی نمایان است که بود و نبوِد اسباب برای ُمتوکِّ
کند و اگر سبب موجود نبود را اّتخاذ می یکی باشد. اگر سبب موجود بود آن

نماید؛ زیرا تالش نکردنش در این زمینه گناه است. و  سعی در گرفتن سبب می
کند و نتیجه را فقط از الله حالت فقط ادای وظیفه (اّتخاذ سبب) میھردو  در
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کند. مثًال: شخص اگر بیمار شود به پزشک مراجعه داند و به وی واگذار میمی
 ۀنماید (اّتخاذ سبب در این مرحله وظیفکند و داروھایش را مصرف میمی

 أبه خداآن را  داند وخدا می ۀولی شفا یافتن را در اراد ).باشدبندگی وی می
کند و نتیجه را از سپارد این توّکل واقعی است. پس مؤمن نفی اسباب نمیمی

توّکل  أداند بلکه در گرفتِن نتیجه با اّتخاذ اسباب، فقط بر خدااسباب نمی
 باشد.داند و بر آن راضی و خشنود میکند و نتیجه را از وی میمی

 َقِوّی  -۵۴
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنَّ ﴿  .]۷۴[الحج:  ﴾لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ

 .»ره استیچ قدرتمند »و یارک برهر« توانا خدا قتیحق به «
کسی است که قدرتش در اوج  أباشد. قوّی َقِوّی از قّوت به معنای نیرومند می

شود و ھیچ کمال و نیرومندی است و ھرگز ضعف و انحطاط بر آن غالب نمی
در ذات و صفات و افعالش در اوج نیرومندی است و  أای ھم ندارد. قوّی  محدوده

آنقدر نیرومند است که بر ھر چیزی توانمند  أاوست. قوّی قدرت و عظمت ھمه از آن 
مانند نیرو و قدرت  أقدرت اوست. نیروی قوّی  ۀدر قبضو چیره است و ھمه چیز 

 ۀصاحب ھم أ. قوّی ستین اوھمانند  یزیچ چیھھیچ چیز و ھیچ کس نیست؛ زیرا 
گیرد و او از ھیچ چیز نیرو قدرت و نیرو و عظمت است و ھر چیزی از وی نیرو می

یر ھستی و زنده نظنیاز مطلق است. قوّی قدرتش را در آفرینِش بیگیرد؛ زیرا او بینمی
کردن ُمردگان و در دست داشتن تمامی آفرینش و فرماندھی آن، در معرض عقل و دید 

 کرانش را دریابد.حّد و بیای بس اندک از قدرِت بیانسان قرار داده تا ذره
، خود را در نھایت ضعف و أمؤمن با ھر ُپست و مقام و قدرتی در برابر قوّی 

غایت قوّی یقین دارد که تمامی غیر خداھا ن از قدرت بیبیند. مؤمحقارت و ذاللت می
کند تا آنھا در راه در برابر قوّی ضعیف و ناچیزند. مؤمن ایمان و جسم خود را قوی می

 ۀخدا و خلِق خدا بگمارد؛ چراکه مؤمن قوی از مؤمن ضعیف بھتر است. مؤمن ھم
رد و ھمیشه جان و دل و زبان داند و فقط بر آن تکیه داقدرت و نیرو را فقط از قوّی می

اهللاِ«خود را مزّین به:  ةَ إِالَّ بَ الَ قُوَّ لَ وَ وْ  کند.بھشت) می ۀ(این گنجین »الَ حَ
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 َمِتین -۵۵
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنَّ ﴿ زَّاُق ٱُهَو  �َّ ةِ ٱُذو  لرَّ  .]۵۸ات: ی[الذار ﴾٥٨لَۡمتِ�ُ ٱ ۡلُقوَّ

 .» رومند است و بسیرسان و صاحب قدرت و ن یخدا روزتنها   «
متین یعنی؛ محکم و استوار و فراوان. قوّی یعنی؛ صاحب قدرت فراوان و متین 
یعنی؛ صاحب قدرت و نیرویی استوار و پایدار که ھیچ کمی و فزونی بر نیروی او وارد 

باشد. بزرگی میشود؛ چرا که قدرت او أزلی و أبدی بوده و در اوج کمال و نمی
باشد و ھیچ ضعف و اش نمیھیچ عامل و نیرویی، معارض و مخالف اراده أمتین

نقصی بر قدرت وی راه ندارد. قدرِت متین آنقدر استوار است که با وجود اینکه ھمه 
قدرت اوست ولی ھیچکدام قدرتش  ۀچیز با نیروی او جریان دارد و ھمه چیز در قبض

گز ضعیف و خسته و ناتوان و ملول و درمانده و اذیت دھد و وی ھررا کاھش نمی
 نیاز اوست.حّد و مرز و بیشود، این نمادی از متانت و استواری و بزرگِی قدرت بی نمی

 یگر وسوسه قدرِت ایمان مؤمن آنقدر متین و محکم و استوار است که در برابر ھیچ
آورد و کم نمی دنپرداز یمردمان به وسوسه م یھا نهیه در سک ھا انسانھا و یجنّ  از

ھای نماید تا پرچم ایمان و یکتاپرستی را در قّلهھمیشه آنھا را مقھور و مغلوب خود می
 رفیع سعادت ابدی به اھتزاز در آورد.

 ولّی  -۵۶
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿  .]۶۸[آل عمران:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوِ�ُّ  �َّ

 .»اور مؤمنان استیخداوند سرپرست و «
ای که وی رّب، گونهای نزدیک و خاص با انسان دارد بهکسی است که رابطه )١(ولّی 

ر، إله و مستعاِن انسان است و انسان ھم مربوب و  خالق، مطاُع األمر، باریء، مصوِّ
ده از وی گیرنشکرگزار، مخلوق، مطیع األمر، َمبِرّی، عابد إله خود، مستعین و یاری

اسم فاعل (ھردو نام زیبای خداوند و از ریشه َوِلَی) به معنای  »واِلی«صفت مشبھه و  »ولّی « )١(
ای که بین آن دو حائل و مانعی نباشد. در این حال ارتباط گونهدنبال ھم قرار گرفتن است، به

 گردد.بسیار نزدیکی حاصل می
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باشد. ولّی بودن خداوند مقتضای تمامی معانی مذکور و روابطی است که با انسان  می
ی و عھده باشد و آنھا را از تاریکِی  دار مؤمنان میدارد و در واقع خداوند ولّی و متولِّ

 کند.گمراھی و تردید به سوی نوِر حق و اطمینان خارج و رھنمون می
اش دو طرفه است: خداوند ولّی مؤمنان است و و بنده أوالیت بین خدا ۀرابط

ھستند. آنھا کسانی ھستند که با ایمان و تقوای الھی  أمؤمنان ھم اولیای خداوند
باشند. در این می أپیوسته با رغبت و رھبت در تکاپوی تقّرب به ذات اقدس ولّی 

الیتش را و ۀبا بشارِت خوشبختی و رحمت در دنیا و آخرت رابط أحالت خداوند

ۡوِ�َآَء ﴿کند. و با رسیدن به مقام برقرار می
َ
ِ ٱأ شود و ھرگز ترس بر آنھا مسّلط نمی ﴾�َّ

رسد؛ چرا که آنھا ناشدنی به آنھا میگردند و آرامش و شعفی وصفھرگز غمگین نمی
سرا را برایشان تضمین ھردو  اوست و وی ۀولّیی دارند که ھمه چیز در قدرت و اراد

 مؤمن ھمیشه و پیوسته در تکاپوی رسیدن و حفظ و ترّقی ُپست و َمقام واالی کند.می

ۡوِ�َآَء ﴿
َ
ِ ٱأ در تار و پود ایمانش رخنه کرده که:  أباشد. مؤمن این قانون خداوندمی ﴾�َّ
 »زگاران استیاور پرهیار و یگرند، و خدا هم ید یاور برخیار و ی یشه، برخیفرپکستمگران «

 کند.و بر اساس آن روابط اجتماعی، سیاسی و... خود را تنظیم می .]۱۹ة: جاثی[ال

 َحِمید -۵۷
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿  .]۱۵[فاطر:  ﴾ۡ�َِميدُ ٱ ۡلَغِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

 .»از و ستوده استین یب یزدانو «
ثنا و ستایش  حمید در معنای محمود یعنی؛ ستودنی. حمید در ذات خود مستحق

و ستودن است؛ چراکه تمامی افعال وی در اوج کمال و جمال قرار دارند و به طور 
در معنای حاِمد یعنی؛ ستایشگر.  أمطلق تمامی کارھایش ستودنی ھستند. حمید

ذاتش را ستایش کرده تا بندگانش بیاموزند که به طور شایسته و بایسته به  أخداوند
آنقدر ستودنی است که ھرگز انسان، حقِّ ستایش  أحمیدثنا و ستایش وی بپردازند. 

آورد. تمامی آفرینش از جمله؛ بردارندگان عرش خدا و آنان که و ثنایش را بجا نمی
ی ھفتگانه و زمین و کسانی که در آن ھا آسماناند، رعد و فرشتگان، گرداگرد آن

ر این که با زبان ھستند به تسبیِح َحمید مشغولند و در واقع ھیچ موجودی نیست مگ
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 فھمد.گویند ولی انسان تسبیح آنھا را نمیحال یا قال حمد و ثنای وی را می
مؤمن ھمیشه و در ھمه حال به ستایش و ثنا و تسبیح و تقدیس حمید مشغول 

دارد. مؤمن در پرتو است و با آن زبانش را َتر، دلش را آرام و جسمش را پاکیزه نگه می
آن تطھیر شده و دیگران نیز وی را  ۀگیرد و بوسیلمی ستایش حمید، رنگ خدایی

-گیرد که وصفستایند. و با این حال، شعف و خشوع خاّصی در وی شکل می می
 ناشدنی است.

 ُمحِصی -۵۸
 فرمایند:می أخداوند

ٍء َعَدَدۢ�﴿ ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۲۸[الجن:  ﴾َوأ

 .»داند یقًا میرده است و دقک یدانه سرشمار را دانه یزیو هر چ«
ُمحِصی یعنی؛ شمارشگر دقیق. ُمحِصی تمامی بندگان و آفرینش را سرشماری 

ھا را با تمامی جزئیات در علم خود دارد و دقیق کرده و تمامی احوال و اوضاع آفریده
گاه است و احاطه دارد و در پرونده المحفوظ ثبت و  ای در لوحبه طور مطلق بدان آ

و زمین قرار دارند را  ھا آسمانتمامی کسانی که در  أضبط نموده است. ُمحِصی
داند و در روز قیامت بعد از زنده کردن سرشماری کرده و دقیقًا تعدادشان را می

اند و کارھایی اند و چیزھایی که در آن بجا گذاشتهُمردگان، اعمالی را که در دنیا کرده
اند را ثبت و ضبط کرده و در برابرشان قرار ھا را فراموش کردهو آناند که نکرده

ای که حسابرسی و سرشماریش مؤمنان را شادمان ولی بزھکارن را دھد به گونه می
کنند که کتاِب اعمال آنھا ھیچ عمل ترسان و لرزان کرده و با نھایت تعّجب مشاھده می

 ه است.کوچک و بزرگی را رھا نکرده و ھمه را برشمرد
 ۀباشد و بندمی »رقیب و حسیب«ھای ُمبارک ھمانند نام »ُمحِصی«آثار و واجبات 

خدا در راستای شمارش و ثبت و ضبط دقیق اعمالش ھمیشه در مراقبت و محاسبه 
شود، آن را با دست اعمالش فراخوانده می ۀبرد تا روزی که برای گرفتن نامبسر می

و  دیریاعمال مرا بگ ۀنام دیائیاھل محشر! ب یابزند:  راست گرفته و مسرور و شاد فریاد
گردد ھا نیز باید بدانند که کردارشان در برابر مردمان ثبت و ضبط می. حکوتد!یبخوان

 و روزی جواب و حّق تک تک مردمان را باید بدھند.
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 ُمبِدیء -۵۹
 فرمایند:می أخداوند

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡهَوُن َعَلۡيهِ  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱَ�ۡبَدُؤاْ  �َّ
َ
 .]۲۷[الروم:  ﴾َوُهَو أ

تر  او آسان ین برایگرداند، و ا یرده است و سپس آن را باز مکنش را آغاز یه آفرکاو است «
 .»است

آورد. ُمبِدیء آفرینش را از عدم به ُمبِدیء یعنی؛ آغازگری که از عدم بوجود می
ھر چیزی را بر اساس تقدیر و تدبیر و ِعلمش در بھترین شکل و حالت وجود آورده و 

ممکن آفریده و ابداع کرده است. ُمبِدیء کسی است که آغاز آفرینش وی بدون ھیچ 
 مثل و مانندی از قبل بوده است و ھر چیزی را که آفریده نیکو آفریده است.

 به ظاھر آب ۀرا از ُعصاراو  ۀیسپس ذّر   و دینش انسان را از گل آغازیآفرُمبِدیء
رد و از روح کل و آراسته یمکاو را ت یھا گاه اندامآن. دیآفر ینبه نام مَ  یزیف و ناچیضع

. مؤمن شکرگزار دیھا آفر و دل ھا چشمھا و  گوشوی  ید، و برایمتعّلق به خود در او دم
عمل صالح درک کرده و با ایمان و آن را  باشد و قدر و منزلت و حکمت این آفرینش می

 باشد. کران ُمبِدیِء خود میجوابگوی این لطف بی

 ُمعید -۶۰
آفرینش  أگونه که خداوند فرماید ھمانفوق اشاره می ۀُمِعید یعنی؛ بازگرداننده. آی

باز آن را  ترتر وآسانرا برای نخستین بار سھل و آسان آفریده است، ُمعید سھل
پیچد، ھا در ھم میُمعید روزی که آسمان مانند پیچیدن طومار نامهگرداند.  می

کند و دھد و انسان را با جسم و روحش زنده و برانگیخته میآفرینش را بازگشت می
کند و وی نیز آنچه را که کرده وی را در دادگاه خویش برای حسابرسی حاضر می

توسط ُمِعید نمادی از بیند. بازگشت ھمگان برای حسابرسی حاضر و آماده می
 باشد تا جزا و پاداش ھمه را بدون کاستی بپردازد.خواھی وی می عدالت

مؤمن به بازگشت بعد از مرگ برای حسابرسی و زندگی جاودان یقین دارد و بدین 
گردد تا روزی که ُمعید وی بازمی أبالفاصله بعد از گناه و خطا به سوی خداوند خاطر

کند حق ھیچ کس را ضایع نمی أداند، شرمسار نگردد. خداوندرا بعد از مرگش باز گر
دوخته تا روزی  أو بدین خاطر ھرگاه مؤمن مظلوم واقع شود، چشم به عدالت خداوند

گرداند حق او را بستاند، و از این جھت ایمان راسخ که ھمه را به حسابرسی برمی
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آن شاد و آسوده برسد، به سبب  به وی یر و خوبیخ مسلمان سست نیست و ھرگاه
 از ایمانش برسد، به وی یبتیشود، و اگر بال و مص یمنن استوار و ماندگار یبر د خاطر و

و عدالت ُمِعید، وی را آرام و  یاریمان به قضا و قدر و مدد و یا، بلکه ندک یمنگرد  عقب
 استوار کرده است.

 ُمحیی -۶۱
 فرمایند:می أخداوند

 .]۸[الدخان:  ﴾َو�ُِميُت  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ ﴿

 .»راندیم یگرداند و م یه زنده مکست، و او است ین »به حق«معبودی جز او «
تمامی گیاھان و حیوانات و  ۀدھندحیات أدھنده. محییُمحیی یعنی؛ حیات

اّول: باشد. اّما به انسان و جن دو نوع حیات داده است: انسان و جن و مالئکه می
آن از عدم بوجود آمده و رشد و نمّو و احساس و حرکت  ۀکه بوسیل حیات حیوانی:

انسان و جن با  دّوم: حیات معنوی:و جنھا دارند.  ھا انسان ۀکند. این حیات را ھم می
نھان و آشکار ھراس پیدا کرده در  أخود از قرآن تبعّیت کرده و از خداوند ۀعلم و اراد

که محیی در پرتو ایمان و عمل صالح، آنھا را زنده کرده و در پرتو نوِر آن در بین 
روند و زندگی پاکیزه و خوشایند خواھند داشت و در قیامت سرافراز و مردمان راه می

 شانیارھاکن یبر طبق بھتر خود یخوب و متوّسط و عال یارھاکصاحب پاداش 
گردند. این حیات مختص انسان و جِنّ مؤمن و مالئکه است. پس مؤمن چه در  می

حالتی که در دنیا زنده باشد و دارای حیات حیوانی باشد، زنده است و حیات معنوی 
حیات معنوی دارد و از  دارد و چه بمیرد و حیاِت حیوانیش از دست رود، زنده است و

 د.کنپروردگارش رزق نیکو و واال دریافت می
شود و توّلد دّوم (تولد مؤمن با انتخاب ایمان و عمل صالح از مادِر ایمان متوّلد می

انسانی) یافته و و این حیاتش ھرگز مرگ ندارد و بستگانی مانند برادری و خواھری 
گذارد اندکی از بزرگی و لّذت کند. بدین خاطر مؤمن ھرگز نمیمؤمنان را پیدا می

کران مرده شود. و در عین حال شکرگزار وافر این نعمت بیناپذیر این حیاتش پژوصف
ھا ھم برای تحقق حیات معنوی جامعه باید حکم به آنچه خدا نازل است. و حکومت

 کرده، بنمایند و مقّدمات و ملزومات این حیات را فراھم نماید.
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 ُمِمیت -۶۲
بخشد از آنھا حیات مام موجودات حیات میفوق ھمانطور که خداوند به ت ۀطبق آی

میراند. ھمانطور که دو نوع حیات وجود دارد دو نوع مرگ نیز وجو گیرد و میھم می
و در اختیار کسی  چشد یرا م جسمی مرگ ۀمزّ  یسکھر که  اّول: مرگ جسمی:دارد: 

 یخداگرائبا تمایل از  که با تغییر سرشت خدائی دّوم: مرگ معنوی:جز ُممیت نیست. 
گردد. و حاصل می یجروکبه  ی، و از راستروینید یبه ب ینداری، و از دیفرگرائکبه 

 شود.این مرگ با اختیار توسط انسان و جن انتخاب می
مؤمن ھدف از آفرینش و مرگ و حیات را آزمایش و امتحانی از جانب خداوند 

د. و یقین دارد ُمِمیت دھداند تا مشخص شود چه کسی کار بھتر و نکوتر انجام می می
چشاند و زندگی دنیا جاودانه نیست و بدین خاطر سعی دارد با طعم مرگ را به ھمه می

حیات معنوی ھرگز مرگ معنوی را تجربه نکند. و ھمچنین ھمیشه ُمناِدی و داعی 
ھدایتی برای دیگران است تا در پرتو آن حیات معنوی و جاودان داشته باشند. از طرف 

را  یس انسانکھرباشند؛ چراکه ھا در برابر جان مردم مسئول میو حکومت دیگر مؤمن
شته کرا  ھا انسان ۀھم یه گوئکشد، چنان است کن بیا فساد در زمیاب قتل، کبدون ارت

مردم را زنده  ۀھم یه گوئکبخشد، چنان است  یرا از مرگ رھائ یس انسانکاست، و ھر
 . رده استک

 َحّی  -۶۳
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ﴿  .]۲۵۵[البقرة:  ﴾ۡلَقيُّومُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ

 .»دار استیپا ۀوجود ندارد و او زند» به حق«بجز الله  یخدائ«
باشد. خداوند حّی است ولی حیاتش مانند َحّی صفت مشبھه و به معنای زنده می

و برای زنده مانند محتاج  ستین او و ھمگون ھمانند یزیچ چیھھیچ کس نیست؛ زیرا 
حیات دارد و  أنیاز مطلق است. خداوندھیچ چیز و ھیچ کس نیست؛ چراکه وی بی

آثار حیاتش با شنیدن، دیدن، علم و قدرت و اراده و مشّیت و حکمت و... محرز و 
ھمیشه زنده بوده و ھست و خواھد بود؛ پس حیاتش ثابت و  أآشکار است. خداوند

جاویدی است  ۀزند أباشد و در انحصار زمان و اسباب نیست. خداوندأزلی و أبدی می
 ماند و بس. یم شو تنھا ذات با عظمت و ارجمند  میرد که ھرگز نمی
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. بخش است و بسپایدار و جاویدی است که فقط او ماندگار و حیات ۀ، زندأحّی 
کند ھرچند مؤمن در راستای این صفت جاوید و زیبا، ھرگز خود را جاوید تصّور نمی

باشد تا وی را به حبیِب سالم و ُعمر طوالنی داشته باشد و ھمیشه منتظر مرگ می
   اش برساند.ھمیشه زنده

وم -۶۴  َقیُّ
وم و قائم« اَم به معنای برخاستن و در کنترل قَ  ۀاز ریش أدو صفت خداوند »َقیُّ

ومداشتن می آفرینش را تحت کنترل و فرمان خود دارد و ھمه چیز  ۀھم أباشد. َقیُّ
و  ھا آسمانھای تسخیری مانند دھد. در آفریدهرا در جھت ھدِف خلقتش سوق می

اتمام ھای ابتالئی مانند انسان و جن با دادن مھلت و زمین با کنترل آنھا و در آفریده
وم ھمیشه  أحّجت و در پایان محاکمه و محاسبه، بر آنھا تسّلط و کنترل دارد. َقیُّ

پردازد امور کائنات پایدار و آماده است و به تمام و کمال به تدبیر ُملکش می ۀبرای ادار
گردد؛ زیرا او در اوج کمال و و ھرگز خستگی و فراموشی و نقصان بر وی عارض نمی

ومقَ  باشد.جمال می نیاز از ھر چیزی است ، قائم به ذات است و برای پایداریش بیأیُّ
وم : أولی ھر چیزی برای قوام و پایداری نیازمند مطلق اوست. از مظاھر پایداری َقیُّ

و زمین است تا از مسیر خود خارج نگردند و نابود نشوند و نیز  ھا آسمانداشتن نگه
 ل و کردار او و....آفرینش و محافظت از انسان و پاییدن اعما

گرداننده و و پایدار و  اش را در دنیا و عقبی فقط در برابر خداوند زندهمؤمن چھره
دھد و فقط ُکرنش و سجده بر آستاِن در نھایت خشوع و خضوع قرار مینگھباِن جھان 

وم می عدل و حق پایدار است و در  ۀبرد. مؤمن برای استعالی توحید و اقاممقّدِس َقیُّ
ورزد و در این حال است که شادمانی پایداری از نثار جان و مالش دریغ نمی مسیر

 رسد.می یسترگ یبزرگ و رستگار یروزیپ شود و بهارزانیش می

 واِجد -۶۵
�ِّ ...ب«اند: فرموده یث قدسیدر حد أخداوند

َ
شک من  بی« ١»َماِجدٌ واِجٌد  َجَوادٌ  �

 .»و دارای کمال و عّزت ھستم بخشنده و دارا

 ). ۲۴۹۵) / ترمذی (ش۲۱۵۴۰حسن): احمد، المسند (ش( -١
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آنچه را  ۀھم أواِجد یعنی؛ یابنده، دارا و دوستدار و متضادش فاِقد است. واِجد
باید داشته باشد ھمواره در اختیار دارد بدون آنکه برای کسبش نیازمند سبب و 
 زحمت باشد و بدون آنکه نیازمند آنھا باشد. واِجد تمامی صفاِت ربوبّیت و ألوھّیت را که

آفرینش (خلق) و فرمان و فرماندھی  ۀدر زمین أذات اوست را داراست. واِجد ۀالزم
(أمر) ھر آنچه مطلوب وی باشد و باید وجود داشته باشد را داراست و چیزی از وی 

گردد و از دسترسش خارج نیست. اگرچه کارھای واِجد جز معجزات بر مفقود نمی
گیرد (البته باید توجه داشت این بدان جام میاساس اسباب و مسّببات و ارتباط آنھا ان

تواند کاری انجام دھد بلکه وی توانمند مقتدری معنا نیست که واِجد بدون سبب نمی
ت انجام و وجود به آن تعّلق گیرد و امکان وجود داشته  است که بر ھر چیزی که مشیَّ

ولی ممکن نیست که وی برای انجام فعلی چیزی را بخواھد و از  ).باشد توانمند است
است و ھر آنچه  أبدست آوردنش ناتوان باشد. و ھمه چیز، ھر آنچه را دارند از واِجد

نیاز است. دارا و ثروتمنِد بی أاست. واِجد أآن در نزد واِجد ۀوجود دارد گنجین
ه خطاب بدان کن است یھا اار او تنک، چنانچه چیزی را بخواھد که بشود أواِجد

پس در اراده و خواست واِجد رخنه و نقصانی وارد نیست  شود. ید: بشو! و آن ھم میبگو
   رود.وی در اوج کمال پیش می ۀو ھمه چیز بنابر اراد

کند که خواھد و ھمیشه قلبش را رو به کسی میمؤمن تمام نیازھایش را از واِجد می
ن یمع ۀانداز نیاز است و به ھمه بنا براوست و در اوج غنا بیھا در دست کلید تمام گنجینه

ھا عطا و بخشش دارد. مؤمن ھم با بر مبنای حکمتش و بدون مّنت و از بھترین و مشّخص
 ازبدون افراط و تفریط  أگیری از این نام زیبا ھر وقت دارا باشد برای رضای خداوندُاسوه

 .)١(کندمیصدقه و انفاق  خود بدون مّنت و آزار ۀدیپسند زه وکیپا یمال و دارائ

اند: فرموده ج ھای بزرگ است. پیامبر یعنی؛ دھنده نعمت »مّنان« ھای خداونداز نام یکی) ١(
»... 

ْ
رِْض ـال

َ
َمَواِت َواأل ) / ابوداود ۱۳۵۷۰(صحیح): احمد، المسند (ش »...َمنَّاُن، يا بَِديَع السَّ

بخواھد نعمتھای خدا انسان اگر ھای فراوانی به انسان داده است و نعمت أخداوند .)۱۴۹۷(ش
پس وی حّق مّنت بر انسان را به حق و به وفور  آنھا را سرشماری کند تواند را برشمارد، نمی

داراست. با وجود عطای این ھمه نعمت، خداوند به دادن نعمت ایمان به انسان به صراحت بر وی 

ُ ٱبَِل ﴿ فرمایند:گذارد و میمّنت می يَ�ٰنِ  �َّ ۡن َهَدٮُٰ�ۡم لِۡ�ِ
َ
. ]۱۷[الحجرات:  ﴾َ�ُمنُّ َعلَۡيُ�ۡم أ

 .»گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود کرده است بلکه خدا بر شما مّنت می...«
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 ماِجد -۶۶
�ِّ «اند: فرموده یث قدسیخداوند در حد

َ
شک من دارا و دارای  بی« ١»َماِجدٌ  َجَوادٌ  �

 .»کمال و عّزت ھستم
باشند و تمامی می »َمجد« ۀماِجد (اسم فاعل) و َمجید (صفت مشبھه) از ریش

کند. ماِجد در و مفھوم مجید که پیشتر توضیح داده شد در مورد ماِجد صدق می معانی
آن با  ۀباشد که در ساینھایت کمال و عّزت است و صاحب زیبایی در اوصاف و أفعال می

کند و نور محّبتش را بر آنھا بندگانش با َکَرم و ُجود و بخشش و غفران برخورد می
ذاتش ارجمند و بزرگ، أفعالش در نھایت شرافت و قدرت، و محّبتش  أتاباند. ماِجد می

نھایت َکَرم و بخشش و فضل و  أباشد. ماِجدبه بندگانش در اوج دوستی و موّدت می
بخشد و رحمت و پادشاھی و عّزت و عطا و سخاوت را داراست که بدون محدودّیت می

ماِجد حکمت و رحمت  دھد. اساس َمجد بخشیدِن خواھد میھرکه  مغفرت را به
 باشد. می

ھم متبلور است. با این وصف مؤمن با انفاق و  »ماِجد«در  »مجید«تمامی آثار اسم 
صدقه و بزرگواری و خوش اخالقی و گذشت و تواضعش، بزرگی و َمجد خود را نشان 
داده و در پرتو صفات مؤمنانه که انعکاسی زیبا از ایمان و تقوای اوست، عّزت و شرافت 

 یابد.انسان امروزیست را می ۀخوشبختی که گمشدو 

 واِحد -۶۷
 فرمایند:می أخداوند

 .]۱۶۳[البقرة:  ﴾َ�ِٰحدٞ  �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ ﴿

 .»گانه استیتا و یکخداوند شما، خداوند «

را موھبت و لطفی خاص داند بلکه آنمؤمن ھرگز قوانین شریعت خداوند را تکلیفی سخت بر خود نمی 
-مینگرد و  داند که با نھایت مّنت و شوق و ذوق و لّذت بدان میو بس واال از طرف پروردگارش می

گاه که در میانشان پیغمبری از جنس یقینًا خداوند بر مؤمنان مّنت نهاد و تفّضل کرد بدان «گراید؛ چرا که 
خواند، و  خودشان برانگیخت. (پیغمبری که) بر آنان آیات (کتاب خواندنی قرآن و کتاب دیدنی جهان) او را می

اسرار سّنت و  ؛و بدیشان کتاب و فرزانگی (یعنیداشت  ایشان را (از عقائد نادرست و اخالق زشت) پاکیزه می
 .]۱۶۴ِعمران: [آِل  »ور) بودند آموخت، و آنان پیش از آن در گمراهی آشکاری (غوطه احکام شریعت) می

 ).۲۴۹۵) / ترمذی (ش۲۱۵۴۰حسن): احمد، المسند (ش( -١
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 فرمایند:و نیز می

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
 .]۱[اإلخالص:  ﴾١أ

 .»تا استیک ۀگانیبگو: خدا، «
یعنی؛ یک و أحد یعنی؛ یگانه و یکتا. خداوند واحِد أحد است. واحد یکی  أواحد

در ذات و صفات و افعالش یگانه و  أاست و دو و سه تا نیست و متعّدد نیست. أحد
باشد و شبیه چیزی نبوده و چیزی شبیه او نیست. واحِد أحد یکی منحصر به فرد می

باشد؛ چرا که فقط وی مّتصف به این أسماء ُحسنی و صفاِت ُعلیا میاست و فقط 
گونه که آنھا را داراست و ھیچ موجودی ھیچ یک از این صفات را آن ۀھم أخداوند
پذیر نیست و شود و تجزیهدارد به صورت کامل ندارد. و ھرگز دو تا نمی أخداوند

جھت آن و ھم ۀھمتایی است که آفرینش ھستی و نظم و نظام شگرف و پیچید بی ۀیگان
باشد؛ چرا که اگر سو بودن آنھا حاکی از خداوندی دارد که واحد و یکی میو ھم

بر آن  تناقضات و اختالفات فراوانخدایاِن پراکنده بر ھستی حاکم بودند ھرج و مرج و 
 گشت.حاکم می

داند که در خلق (آفرینش) و أمر ھمتا میو یگانه و بی مؤمن پروردگارش را یکتا
(فرمان و فرماندھی) و ربوبّیت و ألوھّیت یکتاست. مؤمن ذات و افعال و أسماء و صفات 

راستا داند و کسی را مشابه و ھمھمگون میھمتا و بیپروردگارش را واحد و یکتا و بی
ھستی کسی را با واحد  ۀو ادار تکیدر خلقت و مالدھد و سو با وی قرار نمیو ھم

ای گونهدھد و نفی غیر الله در گفتار و کردار و پندار او نمایان است بهشریک قرار نمی
که نور توحید و یکتاپرستی وجودش را منّور کرده و ھمیشه متوجه واحِد أحدی است 

 که فریادرسی و فرماندھی فقط متعلق به اوست.

 َصَمد -۶۸
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ﴿ َمدُ ٱ �َّ  .]۲[اإلخالص:  ﴾٢لصَّ

 .»ها است یازمندین ۀنندک دها و برطرفیام ۀبرآورند یَسروِر واال کمال مطلق و خدا،  «
صفات  ۀذاتی است که ھم أَصَمد یعنی؛ توُپر و بدون جوف و بلند و مرتفع. صمد

صفاتش در اوج کمال و عظمت و بزرگی و شرافت و سیادت  ۀکمال را داراست و ھم
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ھستند. و ھیچ خلل و نقصی در آنھا وجود ندارد؛ چرا که وجود ھر نقصی مثل آن است 
که قسمتی از صفاتش تو خالی است، ولی صفاتش در اوج کمال و در نھایت جمال قرار 

 ۀنندک دھا و برطرفیام ۀرندبرآو یَسروِر واالدارند و ھیچ خللی ندارند. َصَمد به معنای 
نیاز مطلق است و ھمه به وی نیز معنا شده است که وی سروِر بی ھایازمندین

و او  باشد یھمتا و ھمگون او نم یسک و نزاده است و زاده نشده استنیازمندند. صمد 
 شود یداده نم یازمندند و به او روزیدھد و رازق ھمگان او است و ھمه بدو ن یم یروز
 ناپذیری و کمال و سروری او دارند.، این صفات نمادی از خللستین یسکمند ازیو ن

داند و با نھایت خشوع وی را به  ُمؤِمن، َصَمد را خالی و منّزه از ھر نقص و ضعف می
کند و صفات ُعلیای وی را برای کسی قائل نیست، صمد بودن تسبیح و تقدیس می

ان و حکم، رفع نیاز و حوائج خود را فقط از بدین خاطر بندگی و ندا و فریادرسی و فرم
تواند مانند وی اوست و کسی نمی ۀخواھد که ھمه چیز در ارادمقامی میَسروِر واال

باشد؛ چرا که ھمه در ھر مقام و جایگاه ماّدی و معنوی دارای نقص و ضعف وافر 
 ھستند و به وی نیازمندند.

 قاِدر -۶۹
 فرمایند:می أخداوند

 .]۶۵[األنعام:  ﴾ۡلَقادِرُ ٱقُۡل ُهَو ﴿

 .»توانمند استبگو: خدا  «
َقَدَر یعنی؛ اندازه گرفتن و توانمند و  ۀھای خداوند از ریشقاِدر، َقِدیر و ُمقَتِدر نام

ت انجام و وجود به آن تعّلق گیرد و  أنیرومند. قادر یعنی؛ بر ھر چیزی که مشیَّ
آنھا را  ۀنیروی کافی برای ھم أامکان وجود داشته باشد توانمند است و خداوند

، توانمند و نیرومند و قدرتمندی است که ھیچ نیرویی باالتر از نیروی او أدارد. قادر
اشند و در برابر ھیچ قدرت و نیرویی بھای دنیا از وی می نیروھا و انرژی ۀنیست و ھم

شود؛ زیرا قدرتش در خورده نخواھد شد. توانش ھرگز کم و زیاد نمیمغلوب و شکست
قدرت  ۀ، ھمه چیز را در قبضأگردد. قادراوج کمال است و حدوثی بر آن غالب نمی

ش بودن خود دارد و مظاھر قدرت خود را در ھستی به انسان نشان داده تا انسان به حق
کردن انسان  و قرآن و توانمندبودِن وی بر برانگیختن و زنده †بودِن پیامبران و حق
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: أایمان بیاورد و سر تسلیم و سجده در برابرش فرود آورد. از مظاھر قدرِت قادر
جنبندگان در آن بدون نمونه و ُمدل قبلی،  ۀو زمین و ھم ھا آسمانآفرینش انسان و 

ر با بارش باران و رشد و نمو انواع گیاھان زیبا و زنده کردن مجّدد زمین در بھا
 بخش و.... شادی

، توانمند بر عذاب وی در دنیا و عقبی أکند؛ چرا که قادرمؤمن ھرگز ظلم نمی
باشد. مؤمن اگر مظلوم واقع شود متوجه قدیری خواھد بود که توانمند بر گرفتن می

شکند و گناه و ا نمیر أحق اوست و ھرگز برای گرفتن حق خود حدود خداوند
ھا ھا و آزارھا و پریشانیھا و ناراحتیو بیماری ھا سختیکند. مؤمن در جویی نمیستیزه

باشد که توانایی کمک به وی را از ھر قدرت دیگری بیشتر ھمیشه متوجه قادری می
ھا نیازمند اویند. مؤمن ھمیشه و در ھمه حال به قدیر بودن قدرت ۀدارد و ھم
 ایمان و تکیه و آرامش دارد. پروردگارش

 ُمقَتِدر -۷۰
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱَوَ�َن ﴿ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۡقَتِدًرا َ�َ  .]۴۵هف: ک[ال ﴾مُّ

 »که مشّیت انجام و وجود به آن تعّلق گیرد و امکان وجود داشته باشد« یزیخدا بر هر چ «
 .»»و هست«توانا بوده 

ُمقَتِدر، قاِدر و َقِدیر ھمه از یک ریشه و معنای قدرتمندی را دارند. ُمقَتِدر از قادر 
، توانمندی است که ھیچ مانعی بر اراده و قدرت أبیشتری است. مقتدر ۀدارای مبالغ

وی سیطره ندارد و ھر آنچه بخواھد در صورتیکه مشّیت انجام و وجود به آن تعّلق 
و تمامی رخدادھای ھستی بر  )١(ه باشد، انجام خواھد دادگیرد و امکان وجود داشت

 باشد.گیری و علم و حکمت وی میاساس تقدیر و مشّیت و قضا و قدر و اندازه
داند که ُمقَتِدری می ۀدھد را بر مبنای قدرت و ارادمؤمن آنچه در ھستی رخ می

ھا در برابرش پوچ و ناچیزند و این برداشت از مقتدر آرامش و ھا و ارادهتمامی قدرت

ءٖ ﴿ )١( ءٖ ﴿ در آیه ﴾َ�ۡ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ . مصدر شاء یشاء و در معنای اسم مفعول ]۱۲۰[المائدة:  ﴾قَِديرُ  وَُهَو َ�َ

ءٖ ﴿ (ُمشیء) بکار برده شده است. پس  یعنی؛ چیزی که مشیتی خاص به آن تعلق گرفته  ﴾َ�ۡ
 است و امکان وقوع دارد؛ چرا که قطعًا منظور چیزھایی نیست که انجامشان محال باشد.
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دھد، باألخص در مواقعی که توسط ظالمان شعف و نیروی خاصی را به مؤمنان می
شوند و امید دارند که این بدکرداراِن ظالم روزی منافق و بدکردار، آزار و اذیت داده می

و جزا فر کیو  شوندمیت گرفتار روز و قدرتمند و زبردسیره و پیچ یخدائدر دادگاه 
 شوند.داده می

م -۷۱  ُمَقدِّ
 « فرماید:رسول الله می

ْ
نَْت ال

َ
 ـأ

ْ
نَْت ال

َ
ُم َوأ نَْت ؤَ مُ ـُمَقدِّ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ُر ال  .)١(»خِّ

 .»ستین» بر حّق «ننده توئی، بجز تو معبودی کر یم و تأخیالهی! همانا تقد«
م یعنی؛ ھر آنچه که باید پیش انداخته شود اوست که پیش انداخته است آن را  ُمَقدِّ

م شدن اگرچه بنابر  و ھر آنچه که پیش ُافتاده در ارتباط با اوست. پیشی گرفتن و مقدَّ
م نشأت قوانین وُسَننی در ھستی انجام می گیرد ولی در واقع از اراده و مشیَئِت ُمَقدِّ

ممی ُافتد آن پیش می ۀدر دنیا و آخرت اسبابی قرار داده که انسان بوسیل أگیرد. ُمَقدِّ
این اسباب: فعالّیت و کار، ایمان و تقوا، علم  ۀھای ترقی را طی خواھد کرد، از جملو پله

 باشد.گرایی و... میو دانش، عدالت و حق
م بندگان را با تقّرب به خود برتری می قدیم چنین اندازد و تدھد و پیش میُمَقدِّ

م میبنده م باشد.ای از جانب خداوندی است که ُمَقدِّ و اولیاء و ھر  †، انبیاءأُمَقدِّ
م داشته است و پروردگار  أکس با بندگی خالصانه به خدای خود تقّرب جوید را مقدَّ

م میدر پرتو ایمان و عمل صالِح بنده دارد و اش و با لطف و مھربانی خود وی را مقدَّ
خود در این راستا و  ۀدازد. ھمچنین مؤمنان با اّتخاذ اسباب و انجام وظیفانپیش می

توّکل بر خدا سعی در پیشی گرفتن بر کّفار و مشرکین را دارند و یقین دارند که اگر 
م و جلو ُافتادن آنھا خدا بخواھد آنھا پیش بیافتند، ھیچ قدرت و مانعی نمی تواند از تقدُّ

 جلوگیری کند.

 رُمَؤخِّ  -۷۲
ر یعنی؛ ھر آنچه که باید پس انداخته شود، اوست که پس انداخته است و آن را  ُمَؤخِّ

ر و  کفر و شرکراه کسانی را که  أھر آنچه که پس ُافتاده در ارتباط با اوست. ُمَؤخِّ

  .)۷۶۰) / ابوداود (ش۱۸۴۹و۱۸۴۸صحیح): مسلم (ش) (١(
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ت یانسان بندگی و رند، از مقامیگ یش میر مفاسد را در پیو سا یو زورگوئ یستمگر
 ۀان، و در آخرت از جملکناپا ۀا از زمریو در دناندازد و و پس می دھدمیسقوط 

ر برخی چیزھا را با اردهان مییدوزخ اش بنابر حکمت و رحمت و تدبیر به گرداند. ُمَؤخِّ
اندازد و ھر کس را که بخواھد از لحاظ شرف، رتبه، ُقرب، محّبت، تقوی، تأخیر می

 اندازد.ت و... به تأخیر میطاعت، علم و ھدای
ر جایگاه و منزلت انسان را در ھر انحرافی از مسیر بندگی سبب آن می شود که ُمَؤخِّ

ل دھد. بدین خاطر مؤمن ھمیشه در  دنیا و آخرت پس اندازد و مقام و جایگاھش را َتنزُّ
در شاھنگان یرات و پیشقدمان در َخ یپدنیا و آخرت سعی در پیش ُافتادن دارد و از 

بندگی  ۀکند تا از قلّ باشد و خود را از آفات و اسباب انحراف و تنّزل دور میمی سناتَح 
و عّزت سقوط نکند. و نیز مؤمنان از َپس افتادن و محتاج شدن به مشرکین و منافقین 

ھا اگر نیازی از آنھاست. حکومتکنند و تمامی ھمِّ آنھا در استقالل و بیاجتناب می
و با پشتیبانی از ظالمان و یاری  رده استکه خداوند نازل کد ننکم نکح یزیرابر آن چب

-نکردن به مظلومان و با ظلم و ستیز به مردمانشان و ندادن حق و حقوق آنھا پس
نابودی  رفتی خواھند داشت که ُافتادن آنھا را به پرتگاِه انحطاط و ذاللت و زبونی و

 کند.مسّجل می

ل -۷۳  أوَّ
 فرمایند:می أخداوند

ُل ٱُهَو ﴿ وَّ
َ
ِٰهرُ ٱوَ  �ِخرُ ٱوَ  ۡ�  .]۳د: ی[الحد ﴾ۡ�َاِطنُ ٱوَ  ل�َّ

 .»دا استیدا و ناپین و پین و پسیشیاو پ «
حدید در تسبیح مخلوقات برای  ۀخداوند أّول است. این اسم در ابتدای سور

مبدأ  أتوان گفت: خداوندمطرح است. با ارتباط اسم أّول و تسبیح می أخداوند
ای از موجودات در تسبیِح خود است و اوست که که به انسان مجموعه ۀحرکت ھم

استعدادھا را بخشیده است تا به حرکت درآید و با پیمودن این مسیر باطنی به 
تقّرب جوید و وی را تسبیح کند. تسبیح یعنی؛ حرکت دائم مخلوقات از  أخداوند

تعبیر دیگر تسبیح یعنی؛ حرکت کردن از دور بودن از نقص به سوی کمال و به 
ِصف و مَزیَّن جستن به او میبه نزدیک شدن و تقّرب أخداوند باشد و این در پرتو متَّ

چه که نباید به او باشد. و خداوند به تمام معنا از آنمی أشدن به صفات خداوند
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نیز اشاره دارد که قبل از  نسبت داده شود به دور و منّزه است. اّول بودن وی به این
 أباشد و خداوندآفرینش جھان چیزی غیر از خدا نبوده است و وی مبدأ ھستی می

موجودات  ۀبه نسبت تمام موجودات اّول است؛ زیرا ھم أآفریده است. خداوندآن را 
را وی آفریده است. و خودش واجب الوجودی است که بالّذات موجود بوده و از ھیچ 

یامده و از کسی متوّلد نگشته است و وی بوده در حالی که ھیچ چیزی چیزی بوجود ن
باشد و تقّدم مطلق در أزلّیت از آِن اوست و أّولی با وی نبوده است. خداوند أزلی می

است که که ابتدایی برایش قابل تصّور نیست. اّول بودن خدا از لحاظ زمان و مکان 
 با حدود و قیاس فھم گردد. منظور نیست؛ چرا که وی مانند کسی نیست تا

را در  أکند و خدابه مبدأ اصلی تسبیح تقّرب پیدا می أمؤمن با تسبیح خداوند
دارد و با نیاز ای که وجودش را بر ھمه چیز مقّدم میداند به گونهوجود و مقام اّول می

شود که سعی دارد در بندگی مقام اّول و می أو بندگی خاّصی متوجه خداوند اّول
ِصف و مَزیَّن وا ال را کسب کند و این مقام با تسبیح وی یعنی؛ تقّرب جستن به وی با متَّ

 گردد.شدن به صفاتش و مبّرا و منّزه کردنش از ھر نقص و عیب و ضعفی حاصل می

 آِخر -۷۴
موجودات در تسبیِح خود است و  ۀمبدأ حرکت ھم أھمانطور که خداوند

ه به ھمموجودات را در جھت بندگی و تسبیحش به حرکت انداخته (أّول)، و در پایان 
 ۀگردد (أِخر). پایان و نھایِت ھمو انتھای ھمه چیز به وی برمی دنگرد یبازم سوی او

دات موجو ۀگردد که آفرینش و فرمان از اوست. ھمکارھا به أِخر برمی ۀموجودات و ھم
 فناپذیرند ولی أِخر، باقی و ابدی و سرمدی و دائمی است.

کند که مرگ و نقصان بر وی وارد ای میخداوند زنده ۀمؤمن بندگی خود را متوج
ه بر ک یسانک ۀزھا و ھمیچ ۀھم  داندشود بلکه ھمیشگی و جاودان است، و مینمی

گار با عظمت و و تنھا ذات پرورد  گردند. ین ھستند، دستخوش فنا میزم یرو
زندگی جاوید  و سرانجام در آخرت با لطف خداونِد باقِی أِخرماند و بس.  یم شارجمند

باوِر بندگی را برای وی   مانند. این عقیده و باور به أِخریابد و از فنا شدن در امان میمی
 کند.تر میراسخ
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 ظاِهر -۷۵
بمعنای آشکار بودن است. ظاِھر به دلیِل قابل مشاھده بودن ظاِھر از مصدر ظھور 

 یخود در اقطار و نواح یھا دالئل و نشانهشمارش آشکار است. ظاِھر با آثاِر بی
 †و با آیات و معجزاتش توسط پیامبران انسانو درون  وجوددر  ون، یو زم ھا آسمان

اسالم و خداوند و قوانینش ( هکار گردد کروشن و آش انسان یبراخود را آشکار کرده تا 
خداوند ظاِھری است که از ھمه چیز ظاھرتر است و با او ھر چیزی  .ھستند حق )قرآن

گردد و اوست شود و آثار قدرت و حکمت و عظمتش در ھر چیزی ظاھر میظاھر می
گرداند و به انسان ھم توانایی درک این ظھور را داده است. و که ھر چیزی را ظاھر می

تواند مخفیش کند؛ چرا که او از ھر چیزی ھری است که کسی و چیزی نمیاو ظا
 ظاھرتر و پیداتر است.

 اتیآنگرد و و زمین می ھا آسمانکند و به باز می چشم برون و درون را مؤمن 
کند و را مشاھده می یجھان ھست یدنی، از جمله قرآن، و دیآسمان یتابھاک یخواندن

گردد و در پرتو این مشاھدات، یقینی رآن برایش ظاھر میحق بودن خداوند و کالمش ق
گردد و در این حال با چشمانی یابد که به ھر سو رو کند آثار ظاِھر برایش نمایان میمی

 گردد. افتد و خشوع و تواضعش بیشتر و بیشتر میآلود بر زمین میاشک

 باِطن -۷۶
شمارش ظاِھر است ولی درک و فھمش به دنیا با آثار بی با وجود آنکه خداوند در

توان مستقیم وی را درک کرد و به وجودش پی ُبرد. صورت مستقیم باِطن است و نمی
ھایش که آشکار است ولی از زوایای مختلفی بر انسان پنھان آیات و نشانه ۀباِطن با ھم

و حواس قادر بر فھم آن  تواند به ُکنِه ذات وی پی ببرد و عقلاست و انسان نمی
 نیستند.

 ۀکه در آی »أّول و أِخر و ظاِھر و باِطن«ھای ارکان علم و معرفت بر بنیاِن اسم
باشد. و تشعشع این چھار اسم ھمه چیز را به اند، میمذکور در کنار ھم بیان شده

ست ای در برگرفته که ظاھری نیست مگر اینکه ظاِھر از آن آشکارتر، و باطنی نیگونه
تر از آن، و أّولی نیست مگر اینکه او قبل از آن، و أِخری نیست مگر اینکه باِطن مخفی

مگر اینکه او بعد از آن است. پس أّول بودنش ِقدمتش و أِخر بودنش دوام و بقایش و 
رسانند. مؤمن ظاِھر بودنش علّو و عظمتش و باِطن بودنش ُقرب و نزدیک بودنش را می
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یابد؛ چرا که او در أزلِی معبودش نوِر توحید و یکتاپرستی را می با این صفات أبدی و
عیِن أِخر بودن، اّول و در عیِن اّول بودن، أِخر و در عیِن ظاھر بودن، باِطن و در عیِن 

ھمتا مختّص خداوند یگانه و یکتائیست باِطن بودن، ظاِھر است و این صفات واال و بی
 و خفایش در اوج کمال ھستند.که ابتدا و انتھایی ندارد و ظھور 

 واِلی -۷۷
 فرمایند:می أخداوند

َراَد ﴿
َ
ُ ٱ�َذآ أ ۥۚ  َمَردَّ  فََ�  ُسوٗٓء� بَِقۡو�ٖ  �َّ  .]۱۱[الرعد:  ﴾ِمن َوالٍ  ۦُدونِهِ َوَما لَُهم ّمِن  َ�ُ

تواند آن را  ینم یزیچ چیس و هکچ یبرساند ه یبه قوم یبخواهد بالئ یزدانه ک یهنگام «
 .»ار آنان شودکاور و مدد یتواند  یر خدا نمیس غکچ یبرگرداند، و ه

واِلی (اسم فاعل) تفاوت زیادی با اسم َولّی (صفت مشبھه) که پیشتر بدان پرداخته 
، ولّی أشد، ندارد ولی اسم واِلی در رابطه با جزئیات و حوادث مطرح است. خداوند

دھد ولی مشرکان و بدکاران به در مشکالت و نیازھا یاری می مؤمنان است و آنھا را
گمان یبمانند. ھا بدون واِلی میدلیل عداوت با خداوند ولّی ندارند و در مصیبت

ه کرده است، و او است کنازل ای وی ه قرآن را برکاست  یخدائانسان سرپرست 
 ند.ک یم یو سرپرست یاریرا و صالح سته یبندگان شا

 شان را ازیاند. ا مان آوردهیه اکاست  یسانکامور  یمتولِّ واِلی و  ،أخداوند   
حق و  نور یآورد و به سو یرون میب رتیو ح کش یزمخت گمراھ یھا تاریکی

ان ین و داعیاطیاند، طاغوت ش دهیفر ورزکه ک یسانکاّما  . وکند یرھنمون م نانیاطم
رون یب کپا مان و فطرِت یا آنان را از نورِ  ،شانندیو سرپرست ا یمتولِّ واِلی و  شّر و ضالل
پس مؤمنان با حفظ و تقویت شاند. ک یم فر و فسادکزمخت  یھا تاریکی یآورده به سو

کنند تا ھمیشه در سیر ایمان، ارتباط خود را با واِلِی کاربدست و زبردست حفظ می
 صعودی به سوی نوِر ھدایت و رشادت باشند.

 ُمَتعاِلی -۷۸
 فرمایند:می أخداوند

َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿  .]۹[الرعد:  ﴾٩لُۡمَتَعالِ ٱ ۡلَكبِ�ُ ٱ لشَّ

گاه خدا   « گاه و پنهان جهان از آ   .» است واال بلندمرتبه و است، یدنید جهان از آ
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ف بکار میباب َتفاُعل است  »َتَعاَلی َیَتَعاَلی«َعَلَو از  ۀُمَتعاِلی از ریش رود. که برای تکلُّ
نھایی فعل که بلند مرتبگی  ۀمطرح نیست و فقط نتیج أتکّلف اصًال برای خداوند

باشد که پیشتر به آن اشاره شد، البته باشد، مطرح است. ُمَتعاِلی در معنای َعلّی می می
، ُمَتعاِلی و مجید، علّی، عظیم، کبیر، علیم«ھای باشد و نامتر از علّی میُمَتعاِلی بلیغ

در معانی یکدیگر تداخل دارند. ُمَتعاِلی به معنای آن است که خداوند  »متکّبر
 أبلندمرتبگی و واالیی را در در اوج خود و با تمام معنای کلمه داراست. ُمَتعاِلی

دارای جالل و عظمت و مقامات واال و کماالت باال و صاحب عرش عظیم است که نقص 
ذاِت عظیم و  صاحب أو ھمسر در وی وجود ندارد. ُمَتعاِلی و عیب و داشتن فرزند

 باشد.می یر فرمانروائیو سر یفرماندھ تخِت صفاِت واال و برتر و  بزرگوار و
جز  یسکو از  دترس یاز او مکند فقط مؤمن وقتی خود را در برابر ُمَتعاِلی تصّور می

و در ھر نیاز و مصیبتی دل و در پنھان و آشکار ھراس وی را دل دارد ، دترس یخدا نم
سپارد که ھیچ کس و ھیچ چیز از وی در رحم و شفقت، ای میبه خدای بلندمرتبه

ُجود و َکَرم، عفو و بخشش، عظمت و عّزت، قدرت و ھیبت باالتر و واالتر نیست و فقط 
 کند.این وی را آرام و با عّزت و قوی می کند وبر وی تکیه و توّکل می

 َبّر  -۷۹
 فرمایند:می أخداوند

 .]۲۸[الطور:  ﴾لرَِّحيمُ ٱ ۡلَ�ُّ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ ﴿

  .» ار و مهربان استکو یکواقعًا او ن   «
به معنی بیابان  »َبّر «به معنی کار نیک کردن است و گفته شده از  »ِبّر « َبّر از مصدر

و خشکی است و بنابر وسعت بیابان یعنی؛ وسعت و فراوانی به خرج دادن در کار 
دھد و تمامی کارھایش نیکو نیک. َبّر نیکوکاری است که کار نیک انجام داده و می

 یی است کهھا نعمت در دنیا و آخرت است. در دنیا با دادن أباشند. نیکوکاری َبّر  می
د آنھا را شمارش یتوان ینم ،ادندیه زکد از بس یخدا را بشمار یھا نعمت دیاگر بخواھ

و نیکوکاریش در آخرت عفو و بخشش و دادن ثواب فراوان به مؤمنان است. آثار  دینک
کران و  ی بیھا نعمت نیکوکاری َبّر بر بندگانش از جمله: آفرینش آنھا از عدم، دادن

برای ھدایتشان، محافظت و رحم و  †یاءحّد به آنھا، دادن عقل و ارسال انب بی
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گنجد و نیکوکار شفقت بر آنھا، عفو و غفران و... آنقدر زیادند که در بیان و وصف نمی
بودن خداوند، حاکی از عظمت و حکمت و عّزت و نیرومندی و بخششگری و 

 بلندمرتبگی و رأفت و مھربانی و عدل و َکرم و ُجود اوست.
مادر و پدرش نیکوکار است. مبنای اخالق و روابط مؤمن نسبت به ھمه خصوصًا 

ای که باشد به گونهخانوادگی و اجتماعی مؤمن بر نیکوکاری و ُحسن رفتار می
ھای مختلفی از زندگیش ھمچون: نیکی به والدین، ھمسایه، نیکوکاری وی در جنبه

باشد. می فقرا و مساکین، یتیم و ضعیف، زیردست و مظلوم، ھمسر و فرزند و... متبلور
مرحمت و  »َبّر « شود کهبّر و نیکوکاری و تقوای مؤمن و حکومت اسالمی باعث می

با  رو و قدرتیبا تمام نو  آنان کندھمراه را  اش ت ھمه جانبهیمعونت و حفاظت و رعا
 باشد.آنان می

 تّواب -۸۰
 فرمایند:می أخداوند

نَّ ﴿
َ
َ ٱَوأ اٌب َحِكيمٌ  �َّ  .]۱۰[النور:  ﴾تَوَّ

  .»کاربجا و حکیم است و )ریپذ توبهکننده (به سوی بندگان و بازگشتو او بس    «
ای کننده است. انسان با علم و ارادهمبالغه و به معنای بسیار بازگشت ۀتّواب صیغ

رد که دارد موّظف است در مسیر بندگِی خداوند باشد و در صورتیکه انحراف پیدا ک
برای بازگشت به راِه بندگی باید توبه کند و به سوی خدا برگردد. و در صورتیکه بنده 

ای را مھّیا کرده و با چنین توجه و بازگشت چنین بنده ۀزمین أتوبه نماید، خداوند
گردد؛ کند و به سوی انسان برمینیز به سوی انسان توبه می أای گویی تّوابیاری

ی و معصیتش از وی روگردان بوده است. و تّواب بودن وی چرا که در موقع نافرمان
کننده بودنش) نظر به کثرت بازگشت کنندگان است که در برابر ھر (بسیار بازگشت

 ای، بازگشتی دارد.کنندهبازگشت
دھد که در ھر معصیتی به سوی تّواب بودن خداوند امید و قدرت وافر به انسان می

گردد و بنده باید شکرگزار این کند و برمیسوی وی رو میکسی برگردد که تّواب نیز به 
خواھی آنھا نعمت باشد و نیز نسبت به بندگاِن خدا پذیرای عذر و بازگشت و معذرت

والیت بین او و  ۀگیرد رابطاش در مسیر بندگی قرار میباشد. و وقتی که بنده با توبه
 ت و فرح را تجربه خواھد کرد.آن خوشبختی و عزّ  ۀگردد که در سایخدایش برقرار می
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 ُمنَتِقم -۸۱
 فرمایند:می أخداوند

ُ َوٱ﴿  .]۴[آل عمران:  ﴾نتَِقا�ٍ ٱ ُذو َعزِ�زٞ  �َّ

 .»رنده استیو انتقام گ رهیقدرتمند چ یزدانو    «
یعنی انتقاد گرفتن که به صورت گفتار و عمل صورت  »ِنقَمة« ۀُمنَتِقم از کلم

گیرد. ُمنَتِقم از فرد یا افرادی که نافرمانی وی را بکنند با سنن و قوانین خاص و  می
گیرد و با انتقامش بر آنھا انتقاد وارد کرده طی مراحل مشخصی از آنھا انتقام عملی می

در  أدھد. خداونددنیا و آخرت میو به اقتضای موضعگیریشان سزا و جزای آنھا را در 
برابر اقوام عاد و ثمود و بنی اسرائیل و... و در برابر افرادی ھمچون نمرود و فرعون و 

دالئل و  †با فرستادن پیغمبران  قارون و... با این صفت برخورد کرده است. ُمنَتِقم 
کند ولی در میبا آنھا اتمام حّجت  یو منطق عقالن یاز معجزات رّبان یارکواضح و آش

 کند که در شأن و خور آنھاست.صورت کفر و الحاد و فساد بر آنھا انتقامی را وارد می
خدا  ِن یدو حدود ن یقوان یاجرا درگیرند و انتقام می أمؤمنان از دشمنان خداوند

ندارند. مؤمن ھمیشه ھراس دارد که مبادا در داِم  به آنھااذب نسبت ک و رحمِت  رأفت
کند و اگر ھم خاطر گناه نمیشود و مشمول انتقام خداوند قرار گیرد بدین گناه گرفتار

کند. و کند و این وی را از انتقاِم ُمنَتِقم بیمه میگناه کرد بالفاصله خالصانه توبه می
ھا باید بدانند که در ھیچ حالی حق شکنجه و انتقام و ظلم و ستیز به مؤمنان و حکومت

 غیر اینصورت منتظر انتقاِم شدید و حدید ُمنَتِقم باشند. موّحدان را ندارند که در

 َعُفّو  -۸۲
کننده و پروردگارا! به حقیقت تو گذشت« ١»َ�ُفوٌ  َك اللُّهمَّ إنَّ «اند: فرموده ج رسول الله

 .»انتقام نگیرنده ھستی
گناھان) و غفور (صاحب بخشش کامل و شامل) و  ۀغّفار (بسیار بخشنده و پوشانند

کار) و َعُفّو اشاره به گذشت و لطف و بخشِش کننده به سوی بندگاِن توبهتّواب (بازگشت
دھد و به سوی خدائی دارند که بنده در صورت خطا و گناه ُامید خود را از دست نمی

به  »َعفو« ۀه از ریشگردد. َعُفّو صفت مشبھه و به معنای درگذرند پروردگارش برمی

  .)۳۸۵۰) / ابن ماجه (ش۳۵۱۳) / ترمذی (ش۲۵۳۸۴احمد، المسند (ش صحیح):( -١
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انسان از وی انتقام  ۀمعنای خودداری کردن از انتقام است. َعُفّو بعد از بازگشت و توب
گیرد و بعد از بازگشت انسان به سوی خدا و بازگشت خدا به سوی وی از مکافات و نمی

 بخشد.کند و قلم عفو بر آن میمجازات متناسب با گناھش خودداری می
دارند که نه تنھا خداوند بر سوی کسانی که به انسان ابراز میتّواب و َعُفّو 

دھد بلکه با عفوش گردند، برگشت دارد و آنھا را در آغوش غفران خود نوازش می برمی
مان آورد و عمل یند و اکه توبه ک یسککند. و جدای از آن آنھا را از مجازات تبرئه می
را به  شھا و گناھان یبده و عفو، جدای از قبول توب ،أصالح انجام دھد، خداوند

کران بر بنده . در این حال شکر بر این مھرورزی بیندک یل میھا تبد یکیھا و ن یخوب
نوعانش جدای از گذشت و بخشش، آنھا را از گردد و وی نیز نسبت به ھمواجب می

قبول ای برای ای از پرھیزکاری و وسیلهکند و عفو وی نشانهمجازات و جریمه عفو می
 اش از سوی خداوند و دریافت اجر جزیل است.توبه

 َرئوف -۸۳
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ  .]۶۵[الحج:  ﴾رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  �َّاِس ٱب

 .»است در حق بندگانمرحمت فراوان  یمهربان و دارا یبس خداواقعًا    «
ف (با

ُ
متناسب با رحمت است.  »رأفت« ۀتلفظ صحیح است) از کلمھردو  َرُئوف و َرأ

َرأَفت یک جنبه دارد و آن: دفع  ۀرحمت دو جنبه دارد: جلب منافع و دفع ضرر و کلم
ضرر. پس رئوف به معنای دفع ضرر و اصالح رخنه و نقص، و مھربانی و عطوفت 

کند پشتیبانی میباشد. َرئوف با دفع ضرر از انسان، وی را در حرکت به سوی کمال  می
 دھد. یزدان با گسترش و رنجھا و نیازھا وی را از آنھا نجات می ھا سختیو در مواقع 

باشد ولی پشتیبانی و دفع ضرر و یش بر بندگانش نسبت به ھمه رئوف میھا نعمت
مھرورزی خاص رئوف فقط متوّجه مؤمنان و شکرگزاران است. رئوف در رأفت و 

 منتھای آن قرار دارد.مھربانیش در بلندترین و 
مؤمن نسبت به مؤمنان دارای رأفت و مھربانی و رحمت و لطف فراوان است، به 

آید و ھمیشه سعی در دفع ای که درد و رنج و سختی آنھا بر وی گران میگونه
مندی از ورزد و در ھدایت و بھرهناراحتی و ضرر از آنھا را دارد و به آنھا عشق می

 ر آنھا اصرار دارد.ب ھا نعمت خوشیھا و
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 ماِلک الُملک -۸۴
 فرمایند:می أخداوند

ن �ََشآءُ  لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلكِ ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿  ﴾ِممَّ
 .]۲۶عمران: [آل

و  یبخش یم یومت و دارائکح یرا بخواههرکه  ز از آن تو! تویهمه چ یبگو: پروردگارا! ا   «
 .»یریگ یرا بازپس م یومت و دارائکح یبخواههرکه  از

ھایش کسی است که دارای ُملک و دارائی است و بندگان و آفریده أماِلک الُملک
کند، تحت فرمان او ھستند و بر ھمه به عنوان َمِلک با آنھا برخورد می أکه صاحبش

ماِلَک الُملک،  .)١(پس َمِلک بودن بر آنھا وصف خداوند استچیز تسّلط و سیطره دارد. 
اش الزم اإلجراست و ھر آنگونه که بخواھد، مالِک متصّرف در ھر چیزی است و اراده

گیری تواند حکم و فرمان وی را نقض کند و یا پیشرساند و ھیچ کس نمیبه انجام می
 نماید.

را در ھر چیزی دیده و تنھا مالکّیت و فرمان و حکم وی را  أمؤمن مالکّیت خداوند
بیند بدین خاطر با او می ۀشناسد و خود را نیز در ملک و فرمان و سیطربه رسمّیت می

. و تسلیم خدا شواخالص داشته باش  ن وکاقرار  أخدا یگانگیبه ندای مالکش بدو که: 
دم و خالصانه یو سر بر آستان تو سائ ردمکاقرار  با جان و دل لبیک گفته و خواھد گفت:

ای بر نفس گونهو در این راستا به گشتم.و مالک حقیقی آن ان یم پروردگار جھانیتسل
بندگی خود  ۀحاضر گشت وظیف أخود سیطره دارد تا روزی که در برابر ماِلک الُملک

ارا شدن، خواھد و در درا ادا کرده باشد. و مؤمن ھمیشه دارائی و حکوت را از وی می
 کند. را در مسیر قوانین و فرماِن مالک حقیقی قرار داده و ادای وظیفه میآنھا 

 ذو الجالل و اإلکرام -۸۵
 فرمایند:می أخداوند

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ﴿  .]۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ۡ�ِ

  .»ماند و بس یذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مو تنها     «

ِملک نیست بلکه ماِلِک ِملک  أرا به عنوان صفت برای خداوند بکار برد؛ چون خداوند» ِملک« تواننمی) ١(

 .در قرآن آمده است أنیز برای خداوند» َمِلک و َمِلیک (دارای مبالغه زیاد)«و ُملک و ھمه چیز است. 
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پیشتر بحث شد. ذو الجالل یعنی؛ خداوند در ذاتش جالل  »جلیل و کریم«در مورد 
است و جالل یعنی؛ تمامی صفات کمال، جمال و بزرگی و مجد و عظمت را در ذات و 
صفاتش داراست. ذو األکرام یعنی؛ صاحب َکرم و بخشش به بندگانش است. و این 

و مشھودی ھا و خصوصّیات نیکوی بارز نشانگر آن است که چون انسان دارای خصلت
اعطاء  است پس خداوند وی را کریم داشته و در مقام کریم به وی نگریسته است و وی را با

مندی از بخشش و بھرهپندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و  یرویار، نیعقل، اراده، اخت
 إکرام و گرامی نموده است. رهیغعفو و نعمت و سخاوت و حکمت و رأفت ِخداوند و 

را بر انسان ھویدا کرده و  أارک، اسرار حقایق جاللّیت و جمال خداونداین نام مب
ر و زیبا و وجودش جلیل القدر و بلندمرتبه با تابش نور این ناِم زیبا، درونش منوَّ

آن نزد مؤمنان  ۀیابد که در سایگردد و در نزد خداوند تکریم و عّزتی جاودان می می
 گردد.عزیز و نزد کافران پرھیبت می

 ُمقِسط -۸۶
 فرمایند:می أخداوند

﴿ ِ َمَر َرّ�ِ ب
َ
 .]۲۹[األعراف:  ﴾ۡلقِۡسِط ٱقُۡل أ

 .» فرمان داده است یبگو: پروردگارم به دادگر     «
آید و در اصل یعنی؛ بھره و نصیب متناسب و مقتضی. و إقساط ُمقِسط از ِقسط می

 نیاز و حق یک فرد است. قاِسط یعنی؛ جابر و ظالم و(باب إفعال) یعنی؛ دادن آنچه 
ُمقِسط یعنی؛ عادل و دادگر. ُمقِسط به ھر موجودی در مسیر حرکت به مقصد، به چه 

دھد و به ھر مقدار از امکانات نیاز داشته باشد، آن امکانات را در اختیارش قرار می
دھد. ُمقِسط دادگری یکس ِقسط (بھره و نصیب) مورد نیازش (ماّدی یا معنوی) را م

گیرد و از اسرار عدل الھی، است که حکمش عیِن عدالت و حقِّ مظلوم را از ظالم می
 داشتن و راضی کردن مظلوم است.صبر و حلم وی با ظالم در عین راضی نگه

 مؤمن در برابر این اسم حق و واجبی دارد:
یمودن راِه کمال ھایی است که ُمقِسط برای پحّق او برخورداری از نصیب حق: -۱

 برایش قرار داده است.
باشد و شکرگزاریش این  ھا نعمت بر وی واجب است که شکرگزار اینواجب:  -۲

ھای صحیح مطابق دستور خداوند بکار ھایش را در راهھا و نصیباست که بھره
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اش را به صدور حکم گیرد و عالوه بر آن دادگر باشد؛ چراکه ُمقِسط بنده
زم و یھ ان رادادگریستمگر و ب و عادالن را دوست داردو  عادالنه فراخوانده

. و بدین ندک یم یدگان خود دادگریآفر یارھاکاو در   دھد.قرار میدوزخ  ۀمیھ
، کنندتالش میعدل و داد  ۀو در اقام و حکومت اسالمی دادگرند خاطر مؤمنان

ا پدر یان شان خودیان به زشه شھادتکھرچند  دھندمیو به خاطر خدا شھادت 
 آنھابا  هکدارد میرا بر آن ن آنھا یقوم یو دشمنانگ باشد.شاوندان یو مادر و خو

ن راه به تقوا و یتر وتاهکتر و یکنزد یارکزیپرھ به ید. دادگرننکن یدادگر
 .از خشم خدا است یدور یله براین وسیبھتر

 جاِمع -۸۷
 فرمایند:می أخداوند

 .]۹[آل عمران:  ﴾�ِيهِ  َرۡ�َب  �َّ  ِ�َۡو�ٖ  �َّاِس ٱَر�ََّنآ إِنََّك َجاِمُع ﴿

  .»ردک یست جمع خواهیدر آن ن یدیه تردک یپروردگارا! تو مردمان را در روز    «
کننده. بعد از اینکه بندگان ھمه ُمردند و ُخمود و خاموشی بر جاِمع یعنی؛ جمع

کند (باِعث) و بعد از زنده کردن ھمه مردم را زنده می ۀجھان سایه افکند، خداوند ھم
 -را گرداگرد ھم جمع کرده (جامع) و برای محاکمه و محاسبه و سپس جزا و عقاب 

جاِمع در روز تغاُبن (روز زیانمندی  )١(کندآماده می -به تناسب اعمال انسان در دنیا
کند. در آن را جمع می ھا انسان ۀکافران و سودمندی مؤمنان) در گردھمائی بزرگی ھم

کند و برای محاسبه را در حالی که پراکنده ھستند جمع می ھا انسان ۀروز خداوند ھم
 .)٢(آوردو تعیین تکلیف گردھم می

فَلَۡوَ�ٓ إِن ُكنتُۡم َ�ۡ�َ ﴿ فرمایند:می أاست. خداوند »دّیان« ھای خداونداز صفت یکی) ١(
پس «شوید  هرگز در برابر اعمالتان جزا و سزا داده نمی» بعد از مرگ«اگر شما     «. ]۸۶[الواقعة:  ﴾٨٦َمِدينِ�َ 

است.  »داِئن و دّیان«. از این آیه مشخص است که خداوند »»برگردانید انسان ُمردهروح را به قالب 
 یعنی؛ خداوند بسیار جزا دھنده است.   

است. » حاِشر«یابد و آن با صفتی دیگر ظھور می أھا توسط جاِمع، خداوند بعد از جمع کردن انسان) ٢(
فروبردن آنھا به بکدیگر حاِشر جدای از معنای جاِمع، به جمع کردن و ملحق کردن افراد پراکنده و 

ِ ٱَو�َوَۡم َ�ُۡ�ُُهۡم َوَما َ�ۡعبُُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ فرمایند:می أشود. خداونداطالق می روزی     « .]۱۷[الفرقان:  ﴾�َّ
  .»آورد پرستیدند، گرد می ی کسانی که بجز خدا می ی مشرکان را به همراه همه را که خداوند همه

                                                         



 ١٩٥  أفصل سوم:  أسماء و صفات الله

کردن خصال نیک و پسندیده و تمّسک به توحید و سّنت و دوری از مؤمن با جمع
برای محاسبه جمع  ھا سانانشرک و بدعت سعی دارد در روزی که جامع وی را با دیگر 

مژده دھد  یخود و بھشت یرا به رحمت و خوشنود کند، خوار و زبون نگردد و ویمی
     وجود دارد.جاودانه  یھا نعمت ه در آنک

 غنّی  -۸۸
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿  .]۱۵[فاطر:  ﴾ۡ�َِميدُ ٱ ۡلَغِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

  .»از و ستوده استین یخدا ب    «
ھایش کمترین نیازی نیاز. غنّی در ھیچ چیز به ھیچ یک از آفریدهغنّی یعنی؛ بی

ھستی را وی آفریده و بدو نیاز مطلق دارند.  ۀنیاز مطلقی است که ھمندارد. او بی
قبِل آفریدگانش موجود بوده و در صورتیکه ھمه را از بین ببرد باز خواھد بود  أغنّی 

از عبادِت  أنیاز مطلق فقط اوست. خداوندباشد، پس بیاودان میو ابدی و ج
نیاز است بلکه آنھا نیازمند عبادِت اویند و ترک آن ضرر و تھدیدی را بندگانش بی

کند و منتفع و متضّرر در این امر فقط خود انسان است؛ چگونه نیاز متوجه خدا نمی
وی ھمه چیز را آفریده است و او با یا داشته باشد در حالی که ھمه به وی نیاز دارند و 

 باشد.بدون آنھا ابدی و سرمدی می
داند. انسان در توجه به غیر نیاز مطلق میمؤمن خود را نیازمند مطلق خداونِد بی

یابد که اند درمیخداھایی که در فرمانبرداری و فریادرسی شریک خدا قرار داده شده
زشان به خدا به عابدان و خدمتکاران و آنان خود سراپا نیازند و جدای از نیا

مزدورانشان نیازمندند. حاکمان طاغوت و باطل نیز چنین وضعیتی دارند، آنان بدون 
ناروایاِن پوچ و باطل و نادانی ھستند که َوقعی خورده، فرمانمزدوران و مردم فریب

د است و زیادی بین خدای غنّی و غیر خداھای نیازمن ۀندارند. پس چه تفاوت و فاصل
دھد، در حالیکه ، اوج شکوه و آرامش را به انسان ھدیه میأپرستش خدای غنّی 

ُکرنش به غیرخداھا و طواغیت جز زبونی و خواری و انحراف و ھالکت و فساد و نگرانی 
 چیزی ندارد.
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 ُمغِنی-۸۹
 فرمایند:می أخداوند

نَّهُ ﴿
َ
ۡ�َ�ٰ  ۥَو�

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
 .]۴۸[النجم:  ﴾٤٨ُهَو أ

  .»گرداند یر میند و فقک یه قطعًا ثروتمند مکه او است کن یو ا     «
نیاز است نسبت به ھمانطور که غنّی و بی أنیازکننده. خداوندُمغِنی یعنی؛ بی

به  نیازکننده است و آنھا را از لحاظ ماّدی و معنوی جز به خودُمغِنی و بی بندگانش
دھد تا ی دنیا میھا نعمت کند. از لحاظ ماّدی به انسانکس و چیز دیگری نیازمند نمی

رساند که به محتاج نگردد و از لحاظ معنوی انسان را به وضعتی از لحاظ درونی می
نیازی حقیقی است؛ چرا ھیچ کس و ھیچ چیز غیر از خوِد خدا نیازمند نباشد و این بی

نیازند و برعکس ای حقیقی باشند اگر ندار ھم باشند بیکه افرادی که دارای غن
 افرادی با وجود دارایی زیاد به دلیل نداشتن غنای حقیقی باز نیازمندند.

رسد و با تحّقق نیازی حقیقی میبه بی» أاّتخاذ اسباب و توّکل بر خداوند«مؤمن با 
، پس او در این حالت گردد تا محتاج غیر خدا گردداین دو، دخالت امر ثالثی مطرح نمی

نیازش کند؛ چراکه خواھد تا بیغنای حقیقی پیدا کرده است. و فقط از خداوند می
امور فقط در دسِت اوست. مؤمن با رسیدن به غنای حقیقی شکرگزار خدای  ۀھم ۀنتیج

که در اثر این اسم به وی رسیده در جھت  نیازیباشد و منافع غنا و بیُمغِنی می
کند و نیز در حّد توانش با دعوت به سوی خداوند و انفاق و دستورات خداوند استفاده می

 رساند.نیازی می کمک به دیگران در امور مختلف، مردم را به غنای حقیقی و بی

 ماِنع -۹۰
 :اندفرموده ج رسول الله

»... 
َ
 َمانَِع لِ أ

َ
 ُمْعِطَي لِ ـللَُّهمَّ ال

َ
ْ�َطيَْت، َوال

َ
چه تو بفرمائی آنپروردگارا! « )١(»َما َمنَْعَت ـَما أ

 .»دیعطا نماآن را  سی قدرت نداردک ،رییبگآن را  چه جلویرد، و آنیگنمیآن را  س جلویکچ یه
کند. منع معنوی، منع میماِنع یعنی؛ منع کننده. مانع ھر آنچه را که بخواھد ماّدی یا 

ای تصّور کند که منع باشد اگرچه در ظاھر بندهبنابر حکمت و رحمت می أخداوند
 مندی از برخی ازشود مانند منع شدن انسان از بھرهآزار و ناراحتی وی می ۀخداوند مای

  .)۱۰۶۸) / نسایی (ش۸۴۷/ ابوداود (ش) ۱۰۹۹صحیح): مسلم (ش) (١(
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کند و در واقع خوشایند و ی دنیا ولی خداوند بنابر حکمت و رأفت منع میھا نعمت
ایند بودِن منع، امری نسبی است ولی در ھر حالی و با ھر سببی منع انجام شود ناخوش

گیرد و وی فاِعِل تمام امور است و ھمه کس و ھمه چیز بنابر حکمِت ماِنع انجام می
کند عطا نیز  باشند. مانع در عین حال که منع میاسبابی برای تحقق افعال خداوند می

کند. مانع توانایی نامحدودی دارد که بر مند میافر بھرهی وھا نعمت دارد و انسان را از
 تواند از منعش جلوگیری کند.ھر منعی قادر است و ھیچ قدرتی نمی

تواند مانع آن باشد ببخشد کسی و چیزی نمی أیقین دارد ھر آنچه را خدا مؤمن
آن نخواھد بود پس منع را فقط از  ۀمنع کند کسی دھند أو ھر آنچه را که خداوند

شود، این باور آرامِش داند و برای حّل مشکالتش فقط متوّجه وی میطرف ماِنع می
ھای به ظاھر ناخوشایند ھا و محرومّیتدھد که در ناخوشیبخشی را به وی میفرح

شک ھر چیزی برای مؤمن رحمت و دارای حکمت است) دل به تقدیر  بی (؛چرا که
شود بلکه ایمانش به خدای حکیم و کاربجا بیشتر و د و ُسست و لرزان نمیسپارمی

گردد و با رضایتش به قضا و قدر الھی ایمان خود را راسخ و مقام خود را در بیشتر می
کند. بدین خاطر مؤمن ھمیشه بر این باور است که ھر گرفتن و نزد خدایش واالتر می

 بنای حکمت و عدالت استوار است؛ بدین خاطردادنی از طرف خداوند مانِع معطی برم
برسد، به سبب  ه ویب یر و خوبیپرستد لذا اگر خ یمنناره که و یخدا را در حاش ھرگز

 ه ویب یبتیشود، و اگر بال و مص یمنن استوار و ماندگار یآن شاد و آسوده خاطر و بر د
ھم آرامش ب ین ترتیند. بدک یمنگرد  گردد و عقب یمنبر و ناسپاسی فرک یرسد، به سو

 داراست. آخرت را  ا و ھمیدن

 ضاّر  -۹۱
 فرمایند:می أخداوند

ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ّٗ ﴿
َ
ٓ أ ُ ٱ َشآءَ  َما إِ�َّ  َ�ۡفًعا َوَ�  �قُل �َّ  .]۴۹ونس: ی[ ﴾�َّ

را  یزیندارم مگر آن چ »مردمان در دست یا برای«خود  یبرا یانیچ سود و زیبگو: من ه«
  .»ه خدا بخواهدک

 گردد: ضاّر یعنی ضرر رسان. ضرر ھمانند نفع در سه زمینه متوّجه انسان می
 ضرر معنوی و نفسی مانند جھل و اّتباع ھوی.  -۱
 گردد مانند بیماری و نقص عضو. ضرر ماّدی که متوجه جان انسان می -۲
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یی است که وی دارد ھا نعمت ضرری که متوجه خود انسان نیست بلکه متوجه -۳
 مانند ضرر اموال و ثروتش.

ھای مذکور ضرری را متوجه انسان کند، اگرچه با در ھر کدام از زمینه أضاّر 
باشد و ھمه کس و ھمه اسباب و افرادی صورت گیرد ولی در واقع او ضرر رسان می

ھستند. از طرف دیگر چیز اسبابی برای تحّقق افعال خداوند مانند ضرر و نفع رساندن 
باشد و تمامی ضررھا بنابر حکمت ضرر و زیان نسبی بوده و نسبت به انسان مطرح می

ھایی آنھا را قرار داده گیرد که خدا با اھداف و حکمتو ُسنن و قوانینی صورت می
 است.

اگر باشند؛ چرا که می أدر باور توحیدی مؤمن، نفع و ضرر فقط از طرف خداوند  
برطرف گرداند، آن را  تواند یس جز او نمکچ یبرساند، ھ انسانبه  یانیزخواھد بخداوند 

 انسان تواند فضل و لطف او را از یس نمکچ یبرساند، ھ انسانبه  یریو اگر بخواھد خ
پس مؤمن از تھدید و ترھیب و آزار و خشم و قدرت و لومه و اتھام کافران و برگرداند. 

تواند به وی ضاّر نمی ۀھد؛ چرا که ھیچ کس بدون اراددملحدین ھراسی به دل راه نمی
 ضرر برساند. 
رایش ا بیوندد، یپ ین به وقوع نمیدر زم یچ رخدادیھمؤمن یقین دارد  ھمچنین 

 یتاب بزرگ و مھمک، در وین و خود ینش زمیش از آفریه پکن ی، مگر اافتداتفاق نمی
نه بر از انسان ه کن بدان خاطر است یاو  به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط بوده است، 

بدر رفته است، و نه شادمان شود بر آنچه  انشه از دستکغم بخورد  یزیدست دادن چ
، بدین خاطر به قضا و قدر خداوند راضی و خشنود رسانده است شبه دستان أخدا

بندند؛ چرا ھای رسیدن ضرر به خود و دیگران را میمؤمن و حکومت اسالمی راه است.
 گردند.آنھا نسبت به خود و دیگران مسئولّیت دارند و در برابرش بازخواست می که

 ناِفع -۹۲
فوق ھمانگونه ضرر از طرِف خدا است پس نفع نیز در دست اوست و او  ۀطبق آی

 باشد. َنَفَع به معنای سود رسان می ۀباشد. ناِفع از ریشناِفع می
امکاناتی (ماّدی و معنوی) که انسان در مسیر حرکت به سوی کمال ناِفع ھرگونه 

باشد را فراھم کرده و با اسباب و وسایل ماّدی و معنوی به انسان بدان نیازمند می
) قرار گیرد. أخداوند ۀرساند تا در مسیر بندگی و جایگاه اصلی خود (خلیفیاری می



 ١٩٩  أفصل سوم:  أسماء و صفات الله

ای که کسی قدرت جلوگیری و کاھش گونهباشند بهھا در دست ناِفع میتمامی منفعت
کاھش  ۀو افزایش نفِع وی را ندارد. نفِع نافع در اوج کمال است و نفع رساندنش مای

نفع وی بنا بر حکمت و رحمت و رأفت است که  ۀگردد و مقدار و اندازمنافع وی نمی
 مند ھستند.ای از آن بھرهای و اندازهتمامی موجودات ھرکدام به گونه

اشاره گردید نفع و ضرر فقط از  »ضاّر « که در بحث نام مبارک و زیبای ھمانطور
تواند جانب خداوند است و اگر خداوند خواھان رسیدن آنھا به انسان باشد، کسی نمی

از رساندن آنھا به انسان جلوگیری کند و مؤمن برای رسیدن به منافع از راِه حرام وارد 
کسب منافع را به  ۀو توّکل بر خداوند کارھا و نتیج شود بلکه با اّتخاذ اسباِب الزمنمی

 سپارد. خدای وکیِل نافِع حکیم می
رسد شکرگزار و راضی ھایی که به وی میھمچنین مؤمن بر ھر مقداری از منفعت

افزایش نعمت است. و ھمچنین مؤمن نه تنھا مانع خیر  ۀاست؛ چرا که شکرگزاری مای
ی خدادادی ھا نعمت ردد بلکه دیگران را از منافع وگو نیکی و منفعت به دیگران نمی

 سازد. مند میبھره

 نور -۹۳
 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۳۵[النور:  ﴾ۡ�

  .»ن استیو زم ها آسمانخدا روشنگر «
ناپیدایی با آن ظھور پیدا  نور یعنی؛ روشنایی. نور چیزی است که ھر چیز مجھول و

و زمین است و  ھا آسمانکند. نبود نور یعنی؛ تاریکی و ظلمت. خداوند روشنگر می
 شود؛ چرا که فقط ویوی آشکار می ۀچه در آنھا نھان و غیر ظاھر است بوسیل آن

ر ه جھان را با نوکاوست تواند آنھا را آشکار و ظاھر نماید و یابد و میوجود آنھا را درمی
ت و معرفت درخشان، و با شواھد و یو ھدا یوح یستارگان تابان، و با نور معنو یکیزیف

 .)١(ستارده کآثار موجود در مخلوقات فروزان 

توجه شود که ذات خدا نور نیست؛ چرا که ذاتش بر انسان مشخص نیست بلکه منظور این  البته) ١(
کردن  ھا و زمین نور قرار داده و نور خدا به معنی ھدایت و روشن برای آسمان أاست که خداوند

  .ھاستمشخصمجھوالت و نا
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و زمین و ھر آنچه در ارتباط با  ھا آسمانروشنگری است که ھمه چیز در  أنور
بندگی و عبودّیِت بندگاِن زمینی چون جن و إنس و بندگاِن آسمانی چون فرشتگان و 

و ھمچون چراغ تابان  است ج غمبریه پک ینور وی یز سوغیره را روشن نموده و ا
بخش  تیه قرآن است و ھداک یتاب روشنگرکبخشد و  یم ینشھا را روشنیو ب باشدمی

 ۀچه در زمینتا در پرتو آنھا ھر آن برای انسان و جن فروزان نموده است مردمان
 ھدایت الزم باشد برای آنھا روشن و درخشان شده باشد.

ت و یھدا ینیوکو نور ت یوح یعینور تشردھد و با مؤمن نور را بر تاریکی ترجیح می   
زد ی، و جمال ارفتهنار ک شدگانیو شبھه از جلو د کش یھا معرفت پرده ینور عقالن

گاه یچشم ببیند. و با می یتجلّ م خود وار وجودیذوالجالل را بر در و د نا و دل آ
کند تا خداوند وی و در پرتو نور خدا مقّدمات ھدایت را فراھم می ابدیمیند و دریبب می

را ھدایت دھد و از ظلمات به سوی نور رھنمون سازد. مؤمنان با ایمان و عمل صالح 
شوند و نوِر ایمان کنند و بخشیده میگردند که در پرتو آن حرکت میوری میصاحب ن

و عمل صالحشان در قیامت پیشاپیش و سوی راستشان رو به جانب بھشت در حرکت 
تا در پرتو آن به  امل گردانکروردگارا! نور ما را کنند: پخواھد بود و در این حال دعا می

مؤمن ھمچون  .یبس توانائ یزیه تو بر ھر چکچرا  ؛یم و ما را ببخشایبھشت برس
برد و ی شرک و بدعت و ضاللت و فساد و تباھی را از بین میھا تاریکی نوری است که

 درخشد.شود؛ چرا که آثار نیک و خوب وی ھمیشه میچراغی است که خاموش نمی

 هاِدی -۹۴
 فرمایند:می أخداوند

َ ٱ�نَّ ﴿ ِينَ ٱلََهادِ  �َّ ۡسَتقِي�ٖ  َءاَمُنٓواْ إَِ�ٰ ِصَ�ٰطٖ  �َّ  .]۵۴[الحج:  ﴾مُّ

  .» دینما یقطعًا خداوند مؤمنان را به راه راست رهنمود م «
تمامی  أباشد. ھادیھاِدی از ُھَدی و َھدی به معنای راھنمایی کردن با نرمی می

 مصادیق ھدایت را داراست. 
 اقسام ھدایِت ھادی در این دنیا عبارتند از: 

 یزیآن چ یدر راستا سپس ه و آفریده،دیوجود بخشکه را  یزیپروردگار ھر چ -۱
 (ھدایت تسخیری)  رده است. کرھنمودش  ده شده استیآن آفر یه براک
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را برای  ھا انسانو نزول کتابھای آسمانی،  †پروردگار با فرستادن پیامبران -۲
باشد ھدایت کرده قدم نھادن در راه راست که ھمان مسیر بندگی وی می

 است. (ھدایت تشریعی) 
 اند. توفیق ھدایت یافتن به کسانی که مقّدمات ھدایت را فراھم نموده -۳
داعیان و مبّلغان باید ھدایتگر مردم باشند. در این موارد فقط مورد چھارم  -۴

غ و ھدایتگری باشد تا مردم را به مربوط به انسان است که انسان  باید مبلِّ
پیروی از خداوند فرا خواند و بعد از تبلیغ وی، ھاِدی دوباره با صفت ھدایتش 

بخشد،  ھدایتش را فراھم کرده باشد، توفیق ھدایت می ۀبه ھر کس که زمین
 باشد.ھا در اراده و ھدایِت ھاِدی میپس با ین وصف تمامی ھدایت

پذیرد که ھاِدی خواھد و تنھا ھدایتی را ھم میمی أقط از ھاِدیمؤمن ھدایت را ف
برایش مشخص نموده است و با فراھم کردن مقّدمات ھدایت و گام نھادن در مسیر 

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿بندگی و تالش و کوشش برای بندگی و عبودّیِت وی و با ندای   لّصِ
وی را رھنمون به  خود عمل کند وکند تا ھاِدی به تعّھد کاری می ﴾٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ
 یابیراھ قرار دھد و بر شیت خویت و ھدایمشمول حمانماید و به خود  یمنتھ یھا اهر
نماید. ھمچنین مؤمن ھدایت و دعوت را شان عطاء یالزم را بد ید و تقوایافزابیشان یا

با و با یو و زیکن یسخنان استوار و بجا و اندرزھا خود دانسته و مردم را با ۀاز وظیف
گاھانه، و به گونکیسخنان ح به سوی خدا  دایرا و پیبا و گیبس ز ۀمانه و مستدّالنه و آ

 خواند.فرا می

 َبِدیع -۹۵
 فرمایند:می أخداوند

َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِديُع ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۱۱۷[البقرة:  ﴾ۡ�

  .» ن، او استیو زم ها آسمان نوآفرین «
آورد.  ید میپد یزھا را بدون ُمدل و نمونه قبلیه چک یسک ،نینوآفریعنی؛  »عیَبدِ «

. ار رفته استکُمْبِدع به  یُمْفِعل است، و در معن یل به معنیَفعِ بر وزِن ن واژه یا
ھایش بدون ھیچ ھا و سازهو زمین و تمامی ساخته ھا آسماننوآفرینی است که  أَبِدیع

الگو و ُمدل قبلی با ابتکار خودش آفریده و بوجود آورده است؛ چرا که قبل از او کسی 
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بخِش آفریند و قدرت آن را ندارد، پس او ھستییا چیزی نبوده و کسی ھم غیر او نمی
نوآفرین و ُمبِدعی است که در أزل و أبد بدیِع مطلق بوده و ھست، که این نمادی بارز از 

 باشد.و کبریایی و شکوه و ارجمندی خداوند می عظمت
 ۀیابد که شکوفایی و آبادانی زمین و استفاداز ُالگوپذیری از اسم بدیع، انسان درمی

 ۀھم است؛ چرا که او أخشنودی و رضایت خداوند ۀبھینه از آن و نوآوری در آن، مای
و  أیق دستور خداونده است. و طدیآفر انسان ین را برایزم یرو یھا دهیموجودات و پد

گذاری در دین بپرھیزد؛ چراکه ھر چیزی که در شریعت نباشد باید از بدعت ج پیامبرش
باشد و ایمان فقط با تبعّیت از فرامین ای از آن نداشته باشد مردود و باطل میو تأییدیه

گردد و دین خدا آنقدر کامل و جامع و شامل و مانع است متجّلی می ج و رسولش أخدا
گذاری ندارد و مطمئنًا اگر عملی ھرچند در ظاھر نیک و که نیازی به اضافه کردن و بدعت

 نمود. مشروع و تدوین میآن را  تأیید کند، خودآن را  زیبا الزم بود که شریعت

 باِقی -۹۶
 فرمایند:می أخداوند

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ﴿  .]۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ۡ�ِ

  .»ماند و بس یو تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو م    «
ای باشد و أزلی وأبدیخداوند ھمیشه باِقی است و وی ھمیشگی و سرمدی می

 باشد.ناپذیر میباشد که ابتدا و انتھایی ندارد و وجودش مستمر و فناناپذیر و عدم می
به دیگران بقا  أمیرد. باِقینداشته و عدم نخواھد داشت و نمی ای است که عدم زنده
گیرد و نیازمند وجود و استمرارش را از باِقی می دھد و ھر بقا و وجودی، ھستی ومی

 مطلق اوست.
آن با معبودھا و  ۀو مقایس أقرار دادن خداوند باِقی »أله و رّب « انساِن موّحد در

ط خداوند باِقی شایستگی بندگی و حکومت را دارد؛ یابد که فقطواغیت فناپذیر در می
چرا که باید فریادرس و معبود انسان ھمیشه باقی باشد تا بتواند ھمیشه و در تمامی 

دھد که: لحظات دفع ضرر و جلب منفعت نماید. انسان مؤمن ابراھیم وار ندا سر می
و  ریپذ ر و زوالیرپذییتغ یزھایو به عبادت چ دارم ینندگان را دوست نمک من غروب

 .میگرا ینم فناپذیر
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 واِرث -۹۷
 فرمایند:می أخداوند

 .]۲۳[الحجر:  ﴾ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱَوَ�ُۡن ﴿

 .»میباش یم وارثو ما  «
ھستی را که آفریده است دوباره به  ۀباشد. وارث ھموارث از َوَرَث به معنای اصل می

گردند. کنند به وی برمیکسانی که در آن زندگی می ۀھمگرداند و زمین و خود برمی
و امکاناتی را که برای بندگی وی آفریده است، بعد پایان مّدت ابتال و  ھا نعمت واِرث

گرداند. البته در ھمه حال در اختیار خود او بوده امتحان ھستی دوباره به خود برمی
تیار انسان قرار داده و بعد مدتی است و گویی مدتی آنھا را از خود دور کرده و در اخ

گرداند. تنھا خدا واِرث حقیقی است؛ چرا که در آخر ھمه آنھا را به سوی خود برمی
گردند. مؤمن بر این باور است که ُعمر و داراییش در دنیا کس و ھمه چیز به وی برمی

ال جاودانه نیست و او و ھر آنچه که در اختیار دارد به واِرث حقیقی؛ خدای متع
رسد پس سعی دارد در ھمین دنیا مطابق فرامین و دستورات وی آنھا را بکار گیرد  می

تا با ارسال و بازگشت آنھا در موقع حیاتش، واِرث را از خود راضی کرده باشد و مشمول 
داند که اگر این کار را ھم نکند باز ھمه چیز به سوی اجر و پاداش عظیم گردد. و می

 باشد. ترین راه، عمل به دستورات و فرامین وی میعاقالنهگردد پس واِرث برمی

 َرشید -۹۸
 فرمایند:می أخداوند

 .]۵۱اء: ی[األنب ﴾ِمن َ�ۡبُل  ۥَولََقۡد َءاتَۡيَنآ إِبَۡ�ٰهِيَم رُۡشَدهُ ﴿

 .»میبودم گذارده یار ابراهیدر اخت »و هارون یاز موس«شتر یرا پ یابیت و راهیهداما  «
ُرشد به معنای بینِش درست و ھدایت است. رشید به  ۀرشید صفت مشبھه و از ریش

امور و موجودات  ۀدلیل کمالش در علیم و سمیع و بصیر و خبیر و صمد بودنش به ھم
گونه که ھستند احاطه دارد و ھیچ خللی در فھم و ادراک وی وجود ندارد، بلکه آن

 وی بر ھستی شده است. مطلق  ۀکمال مطلق وی باعث احاط
رشید با علم خود به ھمه نزدیک است و با علمش بر ھمه چیز احاطه دارد و بدین 

ممکن  ۀخاطر تنھا راھنما به راه راست او است و ھدایت و راھنمایی را به بھترین شیو
 ھا نیافتند.ھا و گرفتاریدھد تا در ناھمواریبه بندگانش نشان می



 پناهگاه مومن    ٢٠٤

ای که با گوش فرا دادن به گونهھدایت از رشید است. بهبنده خواھان ُرشد و 

و درخواست و تمّنا و دعا  ج فرامین پروردگارش در قرآن مجید و تبعّیت از پیامبرش
 یطان و بتھا و معبودھایش ھایی ھمچونطاغوتکردن از خداوند و کفر ورزیدن به 

بشورد و آن را از حق  ایمان انسانه بر ک یھر موجودحاکمان کفرپیشه و و  یپوشال
سعادت وی در دنیا و عقبی  ۀ، سعی در رسیدن به ُرشدی دارد که سرمایندکمنصرف 

باشد و با دریافت ُرشد از سوی پروردگارش در گسترش آن و دعوت مردمان به آن می
 خود را در این راستا به انجام برساند. ۀکند تا وظیفتالش می

 َصبور -۹۹
َ ُ�مَّ «اند: فرموده ج رسول الله َودلَ

ْ
ُ ال ُعوَن هلَ ِ يَدَّ ًذى َسِمَعُه ِمْن ا�َّ

َ
ْصرَبُ ىلَعَ أ

َ
َحٌد أ

َ
َما أ

شنود، از خداوند صبورتر نیست؛ ھیچ کس نسبت به آزار و اذیتی که می« ١»ُ�َعاِ�يِهْم َوَ�ْرُزُ�ُهمْ 
 .»دھدبندگانش را عافیت و رزق میدھند ولی بازھم وی چرا که به وی فرزند نسبت می

صبر به معنای در تنگنا قرار گرفتن است. صبر و ِحلم روابط تنگاتنگی با ھم دارند. 
باشند ولی بسیاری از آنھا انسان و جن دو موجوِد ُمختار خداوند موّظف به بندگی می

با شوند در این حال گویی خداوند ور میروی کرده و در گناه و معصیت غوطه کج
از مشکالت و وضعیت نامطلوب قرار گرفته است. حال اگر وی  -به اصطالح-کوھی 

صبور نباشد با قدرت و ھیبتی که دارد بالفاصله بندگاِن تبھکار و گنھکارش را از بین 
برد ولی صبر و شکیبایی وی باعث شده که تا آخرین لحظات ممکن که اتمام حّجت می

 ایت آنھا نمانده، به آنھا فرصت داده شود.بر آنھا شده و دیگر امیدی به ھد
صبر پیشه  أھای خداوند، بر گناه نکردن و بر امتحانأمؤمن بر عبادت خداوند

کند و در این راستا با توفیق خداوند و بخاطر محّبت و تقّربش به خداوند صبر دارد. می
و پریشان شود که زبان به شکایت و جزع و فزع باز نشود و دل آشفته صبر باعث می

نگردد و عقل راه راست را گم نکند و انسان در بال و مشکالت با نھایت ادب با خدا و 
کند خلِق خدا برخورد کند. صبر کلیدی است که محّبت انسان را به خداوند شدید می

دھد و وی را بر خداوند را به انسان ھدیه می الطاف و رحمت و احسان و مغفرتو 
 دارد.می استوار نگهکتاب و سّنت ثابت و 

رُ  دُ هللاِّ و آخِ َمْ انا أَنِ احلْ وَ ال دَعْ عَ بِّ الْ  نيَ مِ ـَرَ

 ).۷۲۵۸و۷۲۶۰) / مسلم (ش۶۰۹۹و۷۳۷۸(شصحیح): بخاری ( -١
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