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 ميبسم هللا الرحمن الرح

 ها و چشمها است، آگاه به است، گردانده دل رکه مهربان و آمرزنده است، بخشنده و قاد يخداوند يحمد و سپاس برا

چ يبحق بجز اله واحد که ه يست معبوديدهم که ن يم يم او را هر صبح و شام، و گواهيگو يآشکار و پنهان است، سپاس م

 -صلى هللا عليه وسلم- دهم که محمد يم ياش از آتش جهنم باشد، و گواه ندهيکه سبب نجات گو يندارد، گواه يکيشر

 .ده اوستيفرستاده و برگز

 .ارانش باديو خاندان و همسران و  درود سالم خداوند بر او

 ...و بعد 

صلى - کردن به سنت رسول هللا روزمره خودش به آن اهتمام بدهد همانا عمل يد مسلمان در زندگيکه با يزين چيمهمتر

خودش از صبح تا شب بر طبق روش  يکه تمام زندگ يباشد بطور يدر تمام حرکت و سکن و گفتار و کردار م -هللا عليه وسلم

 .بکند يزير برنامه -صلى هللا عليه وسلم- سنت رسول هللا و

باشد  يم -صلى هللا عليه وسلم- از محبوب خداوند رسول هللا يرويمحبت خداوند، پ يها از نشانه :ديگو يم يذوالنون مصر

 .دينما يرويمتابعت و پ يکه در اخالق و افعال و دستورات و سنت از و

 :ديفرما  يخداوند م

 .(31: آل عمران)ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَّبُِعونِي ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  ﴿ُقْل إِنْ 

 .نشانه محبتشان به خداوند است -صلى هللا عليه وسلم- سنت رسول هللا يرويپ :ديگو يم يحسن بصر

 .شود يشناخته م -صلى هللا عليه وسلم- ش از رسول هللايروير اساس اتباع و پو منزلت مؤمن را بو همانا مقام 

 .تر است ياده کند درجه و مقامش نزد خداوند باالتر و گراميخودش پ يشتر سنت رسول هللا را در زندگيپس هر چند ب

دن، برخورد با ي، خوردن و نوشعبادت، خواب)روزمره مسلمانان از  ينجانب به خاطر زنده نمودن سنت رسول هللا در زندگيا

 .ف نمودميو تأل يآور جمع...( رهيدن و غيو طهارت، ورود و خروج و نحوه لباس پوش يزگيمردم، پاک

افتن آن جستجو و ي يم، و برايشو ين ميد چگونه ناراحت و غمگيپول را گم نما ياز ماها مبلغ يکيش، اگر يانديز بيعز يا

 !!م؟؟يا جامه عمل پوشاندن به آن تالش نموده يا برايما افتاده، آ ير زندگچقدر سنت د يم، ولينمائ يم کوشش

م تا سنت يشتر احترام قائل هستينار بيدرهم و د ينست که ما برايم ايبا آن روبرو هست يکه در زندگ يبتين مصيبزرگتر

ن يشود، در ا يپول داده م ياو مبلغد به يت عمل نمان، اگر به مردم گفته شود هر که به س-صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا

 يرا که در ازايز. کنند يخودشان کوشش م يکردن آن در تمام امور زندگ ادهيعمل به سنت و پ يکه مردم برا ينيب يصورت م

تو  ي، و بر روشوی يدر قبرت گذاشته م يد هنگاميآ يند، مال به چه سود تو مينما يافت ميمال در يعمل به هر سنت مبلغ

 :ديفرما يخداوند م. شود يخته ميخاک ر

ْنيَا    (.17 -11: األعلى)َواْْلِخَرُة َخْيٌر َوأَْبَقى﴾ * ﴿بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاَة الدُّ

شود، و  يکننده آن مجازات نم رد و ترکيگ يدهنده آن پاداش م است که انجام يآن سنت :ن جزوهيهدف ما از سنت در ا

افتم که هر يناً من دريقي. ديتواند به آنها عمل نما يم شود و هر کدام از ما يروز تکرار م است که در شبانه يشامل آن امور

خود  يش از هزار سنت در تمام شئون زندگيتواند ب يد بدون شک ميروزمره کوشش نما يانجام دادن سنتها يشخص اگر برا

ش از هزار سنت يروزمره که ب ين سنتهايق ايطبت يان کردن چگونگيب يله براين وسيتر ز آسانين جزوه، نيد، و ايعمل نما

هزار سنت  31ک ماه يد در يروز به هزار سنت عمل نما جه اگر شخص مسلمان کوشش کند در شبانهيباشد در نت ياست، م

 کنند، چقدر مقام و يبه آن عمل نم يدانند ول ينکه ميا ايدانند و  ين سنتها را نميکه ا يباشد، پس بنگر به آن افراد يم

 .است ياند، حقا که او شخص محروم  ها را از دست داده يکيمنزلت و ن

 

 د عمل نمودن به سنتيفوا

 .دنيو محبوب خداوند عزوجل گرد يدن به مقام محبت الهيرس (1

 .دينما يض را جبران ميکم وکاست فرا (1
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 .کند يشدن در بدعت حفاظت م از واقع (3

 .شود يم شعائر هللا شمرده مياز بزرگداشت و تعظ (4

  

 دارشدن از خوابيب يها سنت

 دن دست به صورتيبا کش ،زدودن آثار خواب از صورت -1

دار ياز خواب ب -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا» :ثيل حدياند بدل  ح نمودهيبودن آن تصر و ابن حجر به مستحب يامام نوو

 .(مسلم حيصح)« شدند آنگاه نشستند و با دستان خود آثار خواب را از چهره خودشان زدودند

 .(رواه مسلم) .«الَحْمُد هلِل الَِّذي أَْحيَانا بَْعَد َما أَماتََنا وإلَْيِه النُُّشورُ » :خواندن -1

ند دهان خود را با دش يمدار يکه در شب از خواب ب يهنگام -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا :مسواک -3

 .(هيمتفق عل). نمودند يز ميمسواک تم

بار  3د که يدار شد، باياز شما از خواب بد يکيکه  يهنگام :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا :ينين بزکرديتم -4

 .(هيمتفق عل). طان در آن شب گذرانده استيرا که شيبکند، ز ينيآب در ب

ار شد پس هرگز دست دياز شما از خواب ب يکيهرگاه  :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا :بار شستن 3دستان را  -5

 .(هيمتفق عل). ديبار بشو 3نکه آن را يخود را در ظرف آب فرو نبرد تا ا

 

 (يدستشوئ)ت يورود و خروج از توال يسنتها

 .راست يرون شدن با پايچپ و ب يوارد شدن با پا -1

 .(هيمتفق عل) .«اللُهمَّ إِنّي أُعوُذ بَِك ِمَن الُخُبثِ والخبائِثِ » :اخل شدند يدعا -1

 .«ُغْفرانَكَ » :رون شدنيب يدعا -3

دو م، ين سنت عمل کنيرون شدن اگر ما به ايدر هنگام رفتن و ب .رود يم ين بار به دستشوئيروز چند در شبانه يهر انسان

 .ميا هنگام خروج انجام دادهسنت در هنگام دخول و دو سنت در 

را که ياو را از شرشان محفوظ بدارد، ز دنکه خداونين نر و ماده، از آنها پناه خواسته تا اياطيش :الُخُبثِ والخبائِثِ 

 .سکونت آنهاست يجا( تيحمام و توال) يدستشوئ

 

 وضو يسنتها

 .هللا گفتن بسم -1

 .مرتبه در آغاز وضو 3شستن دو کف دست  -1

 .کردن قبل از شستن صورت ينيآب در دهان و ب -3

بار دو کف دستش را شست،  3 -ليه وسلمصلى هللا ع- آنگاه حضرت» :ثيل حديرا پاک نمودن بدل ينيبا دست چپ ب -4

 .«...بار شست  3اش را  خود را پاک نمود، سپس چهره ينيسپس دهان و ب

در مضمضه » :ثيل حديبدل. ار نباشدد که روزه يکس يز نمودن، و مبالغت نمودن در آن براييرا خوب تم ينيدهان و ب -5

 .(ألربعةأخرجه ا). «... يدار باش که روزه يصورتمبالغه کن، بجز در ( ينيآب در ب)اق شو استن( آب در دهان)

 .آب را به اطراف دهان چرخاندن يعني :مبالغت در مضمضه يمعنا

 .بکند و باال بکشد ينيآب را در ب يعني :مبالغه در استنشاق يمعناو 
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 .نباشد يا ان آنها فاصلهيکه م يک کف دست مضمضه و استنشاق نمودن، بطوريبا  -1

 (.هيمتفق عل) .«ک کف دست مضمضه و استنشاق نموديشت و با ارا برد پس آب» :ثيل حديبدل

 .باشد يم( مضمضه)ام هر شستن دهان گو وقت آن هن :مسواک زدن -7

رواه أحمد ). «کردم که هنگام هر وضو مسواک بزنند يبه آنها امر م ئينهشد هرآ يامتم سخت نم بر اگر» :ثيل حديبدل

 .(يوالنسائ

ش خودشان را خالل يهنگام وضوع گرفتن ر -صلى هللا عليه وسلم-هللا رسول (. نبوها) ش پرپشتيخالل کردن ر -8

 (.يأخرجه الترمذ). کردن يم

 .مسح سر -9

 .سرش برگردد يتا به آخر سرش برسد سپس به جلو دياز جلو سرش آغاز نما :ت مسح سريفيک

 .ديکه مسح نما يتيفيباشد به هرک يکردن تمام سر م اما مسح واجب همان مسح

. «با دستش مسح نمود، دستان خود را به جلو و عقب برد سر خود را -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا» :ث آمدهيدر حد

 (.هيمتفق عل)

 (.بعةأخرجه األر) .«ان انگشتان خالل کنير و ميوضو را کامل بگ» :ثيل حديبدل. خالل کردن انگشتان دست و پا -11

صلى هللا - امبريپ» :ثيل حديشستن دست و پا، بدل يسمت راست براشروع نمودن از  يعنيآغاز از سمت راست،  -11

 (.هيمتفق عل). «دنديپسند يآغاز از راست را م( وضو و غسل) يزگيپاک... دن و يدر کفش پوش -عليه وسلم

 .مرتبه 3شستن صورت و دست و پا تا  يعنيک بار شستن، يش از يب -11

أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، َوأَْشَهُد أَنَّ » :دين بگويچن. ن بعد از فارغ شدن از وضويگفتن شهادت -13

  .«ُمَحمََّداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

خواهد وارد  يکه م ياز هر درگردد  يش باز ميهشتگانه بهشت برا يد درهايکه بگو يکس :ن است کهيجه آن چنينت

 (.رواه مسلم). شود

 يرد، سپس به سويکه در منزل خود وضو بگ يکس» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا :تندر منزل وضو گرف -14

 يشود، هر قدم يخته ميک گناه ريدارد   يکه بر م يانجام دهد، هر گام يض الهياز فرا يا ضهينک فريمسجد برود تا ا

 .(رواه مسلم) .(شود يبلند م يا و درجه يک منزلتيگذارد  يکه م

 .ختن آب بر آنيوضو قبل و بعد از ر ين بر اعضاديدست کش -15

 (.هيمتفق عل). «گرفت يدو کف دست وضو م يبا پر -صلى هللا عليه وسلم- امبريحضرت پ»در آب،  ييجو صرفه -11

وضو گرفت  -رضي هللا عنه-ره يرا که ابوهريوضو، ز( دو دست و دو پا)چهارگانه  يش از مقدار واجب در اعضايشستن ب -17

صلى هللا - دم که حضرت رسول هللاين دين چنيا :خود را تا ساق، سپس گفتند يتا بازو شست، و پاهادست خود را  و

 .(رواه مسلم). وضو گرفتند -عليه وسلم

رد يمن وضو بگ يکه مانند وضو يکس» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- بعد از وضوع دو رکعت نماز خواندن، رسول هللا -18

 .«گردد يده مياش بخش بخواند، گناهان گذشته سپس دو رکعت نماز با حضور ذهن

 .وضو در هنگام شستن ياز اعضا يکردن حق هر عضو ادا يعني :کامل کردن وضو -19

و تهجد، و  يشتر، مثالً هنگام نماز ضحيب يپنج بار، و برخ يرد، برخيگ ين بار وضو ميروز چند شخص مسلمان در شبانه

 .ديحاصل نما ينکه ثواب بزرگيق دهد تا ايرا تطب ن سنتهايتواند ا ين روش با تکرار وضو ميبد

 

 ن سنتها هنگام وضويجه انجام دادن ايده و نتيفا

رون ياز بدنش ب يکه وضو گرفت، گناهان و يکس» :شود که فرمود يم -صلى هللا عليه وسلم- امبريش پيشامل فرما

 .(رواه مسلم) .«گردد يرون ميب نيزش يها ر ناخنيکه از ز ييشود تا جا يم
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دو رکعت نماز بخواند، بهشت  کو، سپس با قلب و ذهن حاضريخوب و ن يرد، وضويهر کدام از شما که وضو بگ» :و فرمود

 .(رواه مسلم) .«گردد يده ميز بخشيگناهانش نش واجب گشته و يبرا

 يخودش را خالطان را از خود دور نموده، و قلب ينکه شخص مجاهدت نموده و وسواس شيبخاطر ا :ديگو يم يامام نوو

 .ن مرتبه و منزلت بدست آورده استينموده، تا ا

 

 مسواک

 .زند ياست که فرد مسلمان در شبانه روز مسواک م يارياوقات بس

زدن هنگام هر نماز امر  نه آنها را به مسواکيشد، هر آ ياگر بر امتم دشوار نم» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 .(و مسلم يبخار) .«کردم يم

نماز ، ضحىسنت رواتب، نماز  ينماز پنجگانه، نمازها يبرا. زند يبار فرد مسلمان مسواک م( 11)ش از يروز ب در شبانه

 .وتر، هنگام واردشدن به منزل

شه يزدند چنانکه حضرت عا يشدند مسواک م يکه به منزل وارد م يهنگام -صلى هللا عليه وسلم- را که رسول خدايز

 .ح مسلم آمده استيث در صحين نموده و حدايهللا عنها ب يرض

ن هنگام تالوت ي، و همچنينکه سنت را انجام داده باشيمسواک بزن، تا ا يمسلمان، هر بار که وارد منزل شد يپس ا

 .شدن از خواب، و هنگام وضو گرفتن داريدهانت بد باشد، و وقت ب يکه بو يم و هنگاميقرآن کر

و پروردگار را خوشنود  دينما يزه ميمسواک دهان را پاک» :فرموده است -يه وسلمصلى هللا عل- را که رسول هللايز

 .(رواه احمد) .«گرداند يم

  :ن سنتيق ايجه تطبيده و نتيفا

 .گردد ياش خوشنود م پروردگار از بنده –آ 

 .ديمان يزه ميدهان را پاک –ب 

، از د استيلثه و دندان مف ياست که برا ياريمواد بس يثابت کرده است که همانا چوب مسواک حاو يعلم پزشک

 :آنجمله

 .کروبيماده ضد م -1

 .کننده يماده ضد عفون -1

 .کننده دهان ماده پاک -3

 .ماده خوشبوکننده دهان -4

 دنيکفش پوش يسنتها

د از سمت راست بپوشد، و هر يپوش( ييدمپا)از شما کفش  يکيکه  يهنگام» :ديفرما يم -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ

 .(رواه مسلم) .«رون آورديا هر دو با هم بيرون کند، و هر دو را با هم بپوشد يرون کند از سمت چپ بيت بگاه خواس

ن يپوشد، همچن يآمد و رفت به مسجد م يرا که برايگردد، ز يروزمره مسلمان تکرار م ين بار در زندگين سنت چنديا

ت يو هر بار که با ن.... رون رفتن از منزل و محل کار يب يبرا ،ييدستشورون از منزل و يرفتن ب ي، براييرفتن به دستشو يبرا

 .بدست آورده است ين انجام دهد پاداش بزرگين چنين سنت ايبدست آوردن ثواب و عمل به ا
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 لباس يسنتها

طر ا بخايا بخاطر شستن آن است و يرون آوردن لباس است، که معموالً يدن و بيشود پوش يکه غالباً تکرار م ياز کارها

 ...گر يد ها بخاطر مسئليدن و يخواب

 :دارد يرون آوردن لباس سنتهايدن و بيپوش

 رون آوردنيدن و بيدر هنگام پوش« بسم هللا»گفتن  -1

 .گفتن بسم هللا در همه امور مستحب است :ديگو يم يامام نوو

اللَُّهمَّ لََك الَحْمُد » :مودندفر يد ميپوش يا عمامه ميراهن رداء يکه لباس پ يهنگام -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ -1

ستايش براى ! الهى .«أَْنَت َكَسوتَنِيِه، أْسألك ِمْن َخيِرِه وَخْيرِ ما ُصنع لَُه، وأُعوُذ بَِك ِمْن شرِّه وَشرِّ ما ُصِنَع لَهُ 

ش يبرار آنچه که ين خين را مسئلت دارم و همچنير ايمن از تو خ تو است، تويى كه اين لباس را به من پوشاندى،

 ،وأحمد يبوداود والترمذأرواه ) .ش ساخته شده استيبرم از تو از شرش و شر آنچه که برا يآماده شده، و پناه م

 .(صححه ابن حبان

د از سمت يديهرگاه پوش» :-صلى هللا عليه وسلم- امبريث پيحدل يدن بدليآغاز نمودن از سمت راست هنگام پوش -3

 .(حيوهو صح ،وأبوداود وابن ماجه يمذرواه التر) .«ديراست خودتان آغاز کن

 .اورد سپس سمت راستيرون بيراهن خود را اول از سمت چپ بيشلوار و پ -4

 

 وارد و خارج شدن از منزل يسنتها

 .د و بر مردم سالم کندياد نمايبکثرت خدا را د، و يبگو« بسم هللا» :مستحب است که :ديفرما يم يامام نوو

به منزلش  يهر گاه شخص» :-صلى هللا عليه وسلم- امبريث پيل حديبدل ،شدن به منزل هنگام وارد :اد خداونديذکر و  -1

ماندن است و  ينجا نه جايا :ديگو يطان مياد کرد هنگام وارد شدنش و وقت غذا خوردنش شيوارد شد پس خدا را 

 .«شب ينه غذا

المخرج،  رَ يوخ المولجِ  رَ يخ أسألکَ  ياللهم إنِّ » :-صلى هللا عليه وسلم- امبريث پيل حديورود به منزل، بدل يدعا -1

رون ير وارد شدن و بيو خ يمن از تو خوب الهی، .«...بِْسِم هللِا َولَْجَنا، َوبِْسِم هللِا َخَرْجَنا، َوَعلَى َربَِّنا تََوكَّْلَنا

 .ميدم، و بر پروردگارمان توکل نمويرون رفتيم، و با نام خدا بيبا نام خدا وارد شد. رفتن مسئلت دارم

 .(رواه أبو داود) .اش سالم کند سپس بر اهل خانه

ت يخود را با پروردگارش تقو ي شه با توکل نمودن بر خداوند در ورود و خروجش از منزل رابطهين شخص مسلمان هميبنابرا

 .دينما يم

رواه ). زدند يم شدند اول مسواک يکه به منزل وارد م يهنگام -صلى هللا عليه وسلم- امبريرا که پيز :زدن مسواک -3

 (.مسلم

  :ش خداونديل فرمايبدل :سالم کردن -4

 (.11: النور. )﴿َفإَِذا َدَخْلُتْم ُبُيوتاً َفَسل ُِموا َعلَى أَْنُفِسُكْم تَِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمبَاَرَكًة طَي ِبًَة﴾

نه تعداد يبه منزل وارد شود هرآکند  ياز هر نماز فرض که در مسجد ادا م ک شخص مسلمان بعديم که ياگر فرض نمائ

 .رسد يسنت م 11روز به  دهد در شبانه يق ميکه در هنگام وارد شدن به منزلش، تطب يسنتها

با نام خدا، توکل » .«بِْسِم هللِا، تَوَّكَّْلُت َعلَى هللِا، َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوََّة إاِلَّ بِاهللِ » :ديرون شدن از منزل بگوياما هنگام ب

ت يو هدا ی، و محفوظ شديت شديکفا :شود يبه او گفته م .«يقوت اله و وريست بجز نين يرو و قوتيچ نيو ه ،ر خداکردم ب

 .(داودوأبو يرواه الترمذ) .«ز از سر راهت دور شديطان ني، و شيشد
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 يه محل کار، برارفتن ب يرفتن به نماز جماعت، برا يشود، برا يرون مين بار از منزل بيروز چند شخص مسلمان در شبانه

را  يميار عظيد و ثواب بسيد، فواين سنتها عمل نمايشود به ا يرون مي، پس هرگاه که از منزل ب...ه د و انجام امور خانيخر

 .آورد يبدست م

  :رون شدن از منزلين سنت هنگام بيجه انجام دادن اينت

 .شود يت ميا و آخرت کفاياز امور دن ياز هر امر -1

 .گردد يمحفوظ م( و انسجن ) ياز شر هر بد -1

تت يهدا يو أخرو يويدن ياست، پس خداوند تو را در تمام کارها يت ضد گمراهيو هدا. ابدي يت دست ميبه هدا -3

 .کند يم

 

 رفتن به مسجد يسنتها

دانستند پاسخ به اذان و نشستن در صف  ياگر مردم م» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- امبريزود رفتن به مسجد، پ -1

دانستند زود  يو اگر م .کردند يم يکش  نه قرعهيهرآ. شد يحاصل نم يانداز شان بدون قرعهيدارد، آنگاه برا يپاداشاول چه 

دانستند در نماز عشاء و صبح  يکردند، و اگر م يم يکش بدست آوردنش قرعه ينه برايدارد هرآ يرفتن به مسجد چه پاداش

 (.هيمتفق عل). «آمدند يمنه با چهار دست و پا ينهفته است هرآ يچه پاداش

اللَُّهمَّ اْجَعْل فِْي َقْلِبْي نُْوراً، َوفِْي لَِسانِْي نُْوراً، َوفِْي َسْمِعْي نُْوراً، َواْجَعْل فِْي بََصرِْي » :رفتن به مسجد خواندن دعای -1

. (رواه مسلم) .«ْي نُْوراً، َوِمْن تَْحتِْي نُْوراً، اللَُّهمَّ أَْعِطنِْي نُْوراً نُْوراً، َواْجَعْل ِمْن َخْلِفْي نُْوراً، َوِمْن أََماِمْي نُْوراً، َواْجَعْل ِمْن َفْوقِ 

و از  ي، و از جلوم نوريو از پشتم نور ي، و در چشمم نوري، و در گوشم نوري، و در زبانم نوريقرار بده در قلبم نور الهی،»

 .«عطا بفرما يبه من نور ، الهی،ينورنم يو از پائ يم نوريباال

 د در حال آرامش و وقاريديهر گاه اقامه نماز را شن» :ديفرما يم -صلى هللا عليه وسلم- امبريبا آرامش و وقار رفتن، پ -3

 .«دينماز برو يبسو

آهسته گام برداشتن و عجله نکردن در هنگام رفتن به مسجد  اند که آهسته ح کردهياده به مسجد رفتن، فقها تصريپ -4

که درباره  يو آنها به نصوص شرع. ادتر شوديآن شخص ز يهايکينکه نيباشد، تا ا می -لمصلى هللا عليه وس- سنت محمد

 .اند مسجد است، استناد نموده يار گام برداشت بسويبس

کند  يکه توسط آن خداوند گناهان را پاک م يزينکنم به چ يمائراهنرا ا شما يآ» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

مساجد  يار برداشتن بسويبس ياگامه» :رسول خدا، فرمود يبله ا :صحابه عرض کردند« برد؟ يباال م و مقام و درجات را

 (.رواه مسلم) .«...

الَُم َعلَى َرُسْوِل هللاِ » :شدن به مسجد هنگام وارد یدعا -5  .«اللَُّهمَّ اْفَتْح لِْي أَْبَواَب َرْحَمِتكَ . بِْسِم هللِا َوالصَّالَُة َوالسَّ

 .«م بگشايازه رحمتت را برادرو الهی،»

اللَُّهمَّ اْفَتْح لِْي » :ديدرود بفرستد و بگو -صلى هللا عليه وسلم- امبريد بر پياز شما به مسجد داخل شد با يکيهر گاه 

 .(مه و ابن حبانيابن ماجه وابن خزو ئيرواه النسا) .«أَْبَواَب َرْحَمتِكَ 

سنت است که هنگام داخل شدن به مسجد » :-رضي هللا عنه- أنس بن مالک لل قويبدل ،شدن راست وارد يبا پا -1

 (.أخرجه الحاکم). «يچپ خارج شو يراست و هنگام خارج شدن با پا يبا پا

نهفته است  يدانستند در اذان و صف اول جماعت چه پاداش ياگر مردم م» :صف اول جماعت به جلو رفتن يبرا -7

 .(ومسلم يرواه البخار). «کردند يم يکش نه قرعهيکنند هرآ يکش نکه قرعهيافتند مگر اي يسپس نم

رواه ). «اللَُّهمَّ إِن ِْي أَْسأَُلَك ِمْن َفْضِلكَ » :بگو يرون شديهر گاه از مسجد ب». رون شدن از مسجديهنگام ب یدعا -8

 (.مسلم

 .امبر درود بفرستديهنگام خروج بر پ :يت نسائيو در روا

 .چنانچه گذشت -ي هللا عنهرض-ل قول انسيبدل ،رون شدنديچپ ب يبا پا -9
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 .مسجد تحية خواندن نماز  -11

 (.هيمتفق عل). «نکه دو رکعت نماز بخوانديند تا اياز شما به مسجد وارد شد هرگز ننش يکيهر گاه »

 .ز روا هستيشده ن يدر اوقات نه حتىالمسجد  ةيتح خواندن :ديفرما يم يامام شافع

 .باشد ية المسجد سنت ميماع دارند که تحن اجتيبر ا ياهل فتو :ديگو يحافظ ابن حجر م

نماز پنجگانه انجام دهد در شبانه روز مجموعاً  يباشد و هنگام رفتن برا ن سنتها کوشايق اين اگر مسلمان بر تطبيبنابرا

 .سنت عمل نموده است( 51)

 

 اذان يسنتها

 :ندزاد المعاد ذکر نموده است مجموعه پنج تا هستم در کتاب يچنانچه امام ابن ق

الَ َحْوَل َوالَ ُقوََّة » :که بايد بگويد ،«َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َوَحيَّ َعلَى الَفالَحِ » د، مگر دريشنونده اذان مانند مؤذن بگو -1

 .(ومسلم يرواه البخار) .«إالَّ بِاهللِ 

 .ستح مسلم آمده ايث صحيچنانکه در حد. شود يت حاصل مين برايبهشت بر :ن است کهين سنت ايجه اينت

داً َعْبُدُه َوَرُسْولُُه، » :ديبگو (بعد از ختم آن) اذانشنونده  -1 َوأَنَا أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، َوأَنَّ ُمَحمَّ

ٍد َرُسْوالً، َوبِاإِلْسالَِم ِدْيناً  کتا ي يبحق بجز خدا يست معبوديدهم ن يم يز گواهيو من ن» «َرِضْيُت بِاهلِل َرباًّ، َوبُِمَحمَّ

 .«شدم يمحمد راض يامبرين اسالم و پيخداوند و به د يو همانا محمد فرستاده خدا است و به پروردگار

 .ث مذکور استيشود چنانکه در همان حد يده ميگناهان آمرز :ن است کهين سنت ايجه اينت

 يمين آن درود ابراهيتر درود بفرست، و کامل -ه وسلمصلى هللا علي- امبريبعد از تمام شدن اذان و جواب دادن، بر پ -3

 .است

د، سپس بر من يد پس مانند مؤذن بگوئيديمؤذن را شن يهر گاه صدا» :-صلى هللا عليه وسلم- امبريش پيفرما آن ليدل

 .(رواه مسلم) .«فرستد يک درود بفرستند، خداوند بر او ده درود ميرا هر کس که بر من يد، زيدرود بفرست

 .کند ياد مي يبخوب( نزد فرشتگان) ياعل يخداوند او را در مال :درود خداوند بر بنده نایمع

ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهْيَم َوَعلى آِل إِْبَراِهْيَم، إِنَّكَ » :ن استيچن يميدرود ابراه ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد، َكَما بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهْيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِهْيَم، إِنََّك حَ َحِمْيٌد َمِجْيٌد، اللَّ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ رواه ) .«ِمْيٌد َمجِْيدٌ ُهمَّ بَارِْك َعلَى ُمَحمَّ

 .(يالبخار

ِة، َوالصَّالَِة الَقائِ » :دين بگويبعد از درود چن -4 ْعَوِة التَّامَّ ِه الدَّ ِِ داً اْلَوِسْيلََة َواْلَفِضْيلََة، َواْبَعْثُه َمَقاماً اللَُّهمَّ َربَّ َهِذ َمِة، آتِ ُمَحمَّ

ت عطا يله و فضليشود به محمد وس يکه بر پا م ين دعوت کامل و نمازيصاحب ا يا، الهی» .«َمْحُمْوداً الَِّذْي َوَعْدتَهُ 

 .(ياربخالرواه ) .«به او بده يا  که به او وعده داده يکوئيبفرما، و آن مقام ن

 .گردد يش روا ميبرا -صلى هللا عليه وسلم- امبرين دعا را بخواند شفاعت پيکه ا يکس :ن دعايده ايفا

ش يل فرمايبدل. شود ياستجاب م عايشد را کهيز ديخودش دعا بکند، و از فضل و کرم خدا طلب نما يبعد از آن برا -5

از خدا سؤال کن که به  يد بگو، پس هر گاه تمام کردنيگو يهمچنان که مؤذنها م» :-صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا

 .(رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه ابن حبان). «شود يتو داده م

 .باشد يسنت م( 15)دهد  دن اذان انجاميکه فرد مسلمان هنگام شن ييها مجموع سنت

 

 اقامه يسنتها

داده است همان چهار سنت ذکر شده اول را  يفتو (فتاءإلاة ويلجنة الدائمة للبحوث العلملا) يئت فتويچنانکه ه

 .انجام دهد
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 .باشد يسنت م( 11)آورد  يکه شخص مسلمان هنگام اقامه و نماز بجا م ين مجموع سنتهايبنابرا

 :نکته

 لَى الَفالَحِ َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َوَحيَّ عَ د، بجز در يد، بگويگو يکننده م سنت است که شنونده اقامه همچنانکه که اقامه

 .ديبگو «الَ َحْوَل َوالَ ُقوََّة إالَّ بِاهللِ » ديکه با

ث وارد يرا که حديد زيرا نگو (أقامها هللا وأدامها)د، و يز همچنان بگويد، او نيگو  يم( قد قامت الصالة) :که مؤذن يهنگام

 .ف استيشده ضع

 .«اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء»(. يئت فتويه)

 

 ه نماز خواندنستر يبسو

ستره نماز بگزارد، و به آن  از شما نماز گزارد پس بسوی يکيهر گاه » :فرموده است -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا

 (.رواه أبوداود وابن ماجه). «اش عبور کند و ستره يان ويم يک شود و هرگز نگذارد که کسينزد

ن مسئله مردان و زنان يا در خانه، و در ايخواه در مسجد باشد ودن ستره هنگام نماز، ب است بر سنت ث نص عامين حديا

 .کسان هستندي

 .خوانند يستره نماز نم ياند، و بسو  ن سنت محروم نمودهينمازگزاران خودشان را از ا يبرخ

 ....مسجد، نماز وتر  هي، تحيرواتب، نماز ضح يگردد، در نمازها ين بار تکرار ميروز چند ن سنت در شبانهيا

 .کند يکه نماز فرض را در خانه ادا م ين زنان هنگاميچنهم

 .باشد يم يرا که امام جماعت ستره مقتديست زين ياما هنگام نماز جماعت لزوم

 

 رامون سترهيپ يمسائل

ا ستون، و ي يدست وار، چوبيدهد مانند د يخودش در سمت قبله قرار م ياست که فرد نمازگزار جلو يزيستره آن چ -1

 .مشخص نشده است يک بودن آن حديا باريهن پ يره، برايغ

 .باشد يک وجب ميباً يستره مانند چوب آخر کجاوه شتر باشد، که تقر ياما بلند -1

 .کردن داشته باشد که امکان سجده يگز باشد بطور 3ن شخص تا ستره در حد يمسافت ب -3

 .ا نافلهياشد ضه بيباشد، خواه نماز فر يامام و منفرد هر دو مشروع م يستره قراردادن برا -4

 يصف نمازگزاران اشکال يکردن در جلو رپس در صورت لزوم عبو. گردد يمحسوب م( يمقتد)ستره امام، ستره مأموم  -5

 .ندارد

  :ن سنتيق ايده تطبيفا

زن، االغ  :مانند)کنند  يباشد که نماز را باطل م يکه عبورکننده از کسان يکند، در صورت يم يريشدن نماز جلوگ از باطل - أ

 .شود يشود و از پاداش آن کاسته م يجاد مينکه در نماز نقص ايا ايو ( اهيگ سو س

خود قرار  يکه جلو ين کسين طرف و آن طرف نگاه کند، بنابرايشود که انسان به ا ينست که مانع ميگر آن ايده ديفا - ب

 .گردد يصر من صورت افکار نمازگزار در نماز منحيباشد، در ا ياش م داده نگاهش غالباً ما قبل ستره

 .نديتوانند عبور نما يم ينمازش عبور کننده براحت ينکه جلويا بدونگان  کننده عبور - ت
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 روز نافله در شبانه ينمازها

ر از نماز فرض، دوازده رکعت در يکه غ يهر بنده مسلمان» :ديفرما يم -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا :راتبه يسنتها -1

 .(رواه مسلم) .«شود يساخته م يا ا در بهشت خانهي، سازد يم يا ش در بهشت خانهياروز نماز بخواند خداوند بر شبانه

 1رکعت بعد از نماز مغرب، و  1رکعت بعد از نماز ظهر،  1رکعت قبل از نماز ظهر و  4 :ن قرار استيدوازده رکعت بد

 .رکعت قبل از نماز صبح 1رکعت بعد از نماز عشاء و 

محافظت کن، و  -صلى هللا عليه وسلم- امبريحت پين نصي؟ پس بر ايستيدر بهشت ن يا  انها مشتاق خيآ! زميبرادر عز يا

 .ر از فرض ادا بکنيدوازده رکعت غ

باشد،  ياستخوان و مفصل م 311باشد چونکه بدن انسان متشکل از  يصدقه م 311ثوابش معادل  :چاشت( يضح)نماز  -1

ن نعمتها را بجا آورده باشد، دو رکعت نماز ين صورت شکر ايد، تا بدينماک صدقه واجب است که در روز اداء يو بر هر کدام 

 .باشد ين همه آنها ميگزيجا يضح

 -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ -رضي هللا عنه-ت شده است از ابوذر يح مسلم روايچنانچه در صح :ده آنيجه و فاينت

الزم است، پس هر سبحان هللا گفتن صدقه است،  يا صدقه از شما يکي ياعضااز  يدر هر صبگاه بر هر بند» :فرموده است

و از . «کند يت ميکفا( چاشت) ين دو رکعت نماز ضحيهمه ا ياز منکر صدقه است، بجا يو امر به معروف صدقه است و نه

 چيز به سهمرا  -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا مدوست) :ت شده است که فرموديروا -رضي هللا عنه-ره يابوهر

دن نماز وتر را ينکه قبل از خوابي، و ايضح روزة سه روز از هرماه، نماز: که تا زنده ام آن را ترک نخواهم کرد وصيت نمود

 .(هيمتفق عل). (بخوانم

 .شود تا ربع ساعت قبل از نماز ظهر يآفتاب وقت آن آغاز م ربع ساعت بعد از طلوع :وقت آن

 .د استيخورش يرمهنگام شدت گ :آن ين اوقات ادايبهتر

 .ن دو رکعت استن آيکمتر :شيها تعداد رکعت

 .ستيرکعت، و گفته شده محدود ن 8 :حداکثر آن

را که قبل از نماز عصر چهار رکعت  يا رحمت کند خداوند بنده» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا :نماز سنت عصر -3

 .(يرواه أبوداود والترمذ) .«نماز سنت بخواند

 .«ديبخوان( سنت)قبل از نماز مغرب نماز » :فرمودند -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا :بسنت مغر -4

 .(يرواه البخار) .«که بخواهد يکس» :بار سوم فرمود

ان هر دو اذان نماز ينماز است، م( اذان و اقامه)ان هر دو اذان يم» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول اکرم :سنت عشاء -5

 .(هيمتفق عل) .«که بخواهد يکس يبرا» :است در بار سوم فرمودهر دو اذان نماز ان ياست، م

 

 (اميق)نماز شب  يها سنت

ن ين روزه بعد از ماه رمضان روزه ماه محرم الحرام است، و بهتريبهتر» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا

 .(رواه مسلم) .«ضه نماز شب استينماز بعد از فر

 :ثيل حديام، بدلينمودن ق يزده رکعت باشد، همراه با طوالنيا سيازده رکعت ينست که يتعداد نماز شب ا نيبهتر -1

زده رکعت يدر شب س» :گريت ديو در روا. (يرواه البخار) .«خواندند يازده رکعت نماز مي -صلى هللا عليه وسلم- حضرت

 .(يرواه البخار) .«...خواندند ينماز م

َماَواتِ : ات آخر سوره آل عمرانيزد مسواک بزند و آيخ يکه از خواب بر م يو سنت است که هنگام -1 ﴿إِنَّ فِي َخْلقِ السَّ

 .تا آخر سوره بخواند(. 191:آل عمران. )َواأْلَْرضِ َواْختِالِف اللَّْيِل َوالنََّهارِ َْلياتٍ أِلُولِي اأْلَْلبَابِ﴾

َمَواتِ » :ثابت شده بخواند -لمصلى هللا عليه وس- امبريکه از پ يو سنت است که دعا -3 اللَُّهمَّ لََك اْلَحْمُد أَْنَت َقي ُِم السَّ

، َولََك اْلَحْمُد أَْنتَ  َمَواتِ َواألَْرضِ َوَمْن فِْيِهنَّ ، َولََك اْلَحْمُد أَْنَت نُْوُر السَّ َمَواتِ َواألَْرضِ، َولََك  َواألَْرضِ َوَمْن فِْيِهنَّ ُمِلُك السَّ
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، َوالنَّبِيُّْونَ  اْلَحْمُد أَْنتَ  ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، َواْلَجنَُّة َحقٌّ ، َوَقْوُلَك اْلَحقُّ َولَِقاُؤَك اْلَحقُّ ، َوُمَحمٌَّد صلى هللا اْلَحقُّ َوَوْعُدَك اْلَحقُّ  َحقٌّ

، اللَُّهمَّ لََك أَْسلَْمُت، َوبَِك آَمْنُت، َوَعلَْيَك تََوكَّلْ  اَعُة َحقٌّ ، َوبَِك َخاَصْمُت، َوإِلَْيَك عليه وسلم َحقٌّ َوالسَّ َِ ُت، َوإِلَْيَك أَنَْبُت

ْرُت، َوَما أَْسَرْرُت، َوَما أَْعلَْنتُ  ْمُت، َوَما أَخَّ ُم، َوأَْنَت اْلُمؤَ  ،َحاَكْمُت، َفاْغِفْر لِْي َما َقدَّ ُر الَ إِلََه إاِلَّ أَْنتَ أَْنَت اْلُمَقد ِ الَ إِلََه  أوْ ] .خ ِ

ن و هر يرکننده آسمانها و زميتو است تو تدب يش برايستا ،ايخدا». (يومسلم واللفظ للبخار يخاررواه الب) .«[َغْيُركَ 

، و از آن تو ين و هر آنکه در آن است هستيش از آن تو است، تو نور آسمانها و زمي، و ستايآنکه در آنست هست

وعده تو راست است و  و يحقتو  ،شياست ستا ، و از آِن توين هستيتو پادشاه آسمانها و زم ،شياست ستا

امت يحقند و ق بر -صلى هللا عليه وسلم- امبران و محمديقت است، و پيدار تو، و کالم تو، و بهشت و دوزخ حقيد

تو بازگشتم، و  يمان آوردم، و بر تو توکل کردم، و به سويم نمودم و به تو ايخود را به تو تسل ،ايقت است، خدايحق

دهنده  يشينده و نهان و آشکار مرا، تو پيامرز گناهان گذشته و آيتو حکم کردم، پس ب وردم، و به دستيتو جنگ يبرا

 .«بحق مگر تو يست معبودي، نيا و عقب اندازه

 .بعد از آن آماده شود يبرا آغاز نمودن نماز شب با دو رکعت کوتاه و مختصر، تا :ن از سنتهايو همچن -4

نماز شب برخاست پس نمازش را با دو رکعت کوتاه  ياز شما برا يکير گاه ه» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا

 .(رواه مسلم) .«ديآغاز نما

اللَُّهمَّ » :ديآغاز نما -صلى هللا عليه وسلم- امبريافتتاح ثابت شده از پ ينماز شب را با دعا :ن سنت است کهيو همچن -5

َهاَدِة، أَْنَت تَْحُكُم بَْيَن ِعبَاَدَك َفْيَما َكانُْوا َربَّ ِجْبَرائِْيَل، َوِمْيَكائِْيَل، َوإِْسَرافِْيلَ  َمَواتِ َواألَْرِض، َعالَِم اْلَغْيبِ َوالشَّ ، َفاِطَر السَّ

ِ بِإِْذنَِك، إِنََّك تَْهِدْي َمْن تََشاُء إِلَى ِصَراطٍ  . (رواه مسلم) .«ُمْسَتِقْيمٍ  فِْيِه يَْخَتلُِفْوَن، اْهِدنِْي لَِما اْخُتِلَف فِْيِه ِمَن اْلَحق 

 يکن ين، آگاه به نهان و آشکار، تو حکم ميننده آسمانها و زميل، آفريل و اسرافيکائيل و ميپروردگار جبرئ يا ،ايخدا»

ت کن مرا در آنچه اختالف کرده شده در آن از حق به يکردند، هدا ين اختالف مکه آنها در آ يزيان بندگانت در چيم

 .«يکن يت ميبراه راست هدا يکه را بخواهکه تو هر  ياراده تو، براست

 .دينما يو سنت است که نماز شب را طوالن -1

رواه ) .«(نماز)ام يبودن ق يطوالن» :ده شد، کدام نماز بهتر است؟ فرموديپرس -صلى هللا عليه وسلم- از رسول هللا

 .(مسلم

 .«هلل من عذاب هللاأعوذ با» :ديات عذاب، سنت است که به خدا پناه ببرد و بگويهنگام تالوت آ -7

من از فضل و  ا،خداوند» .«اللَُّهمَّ إِن ِْي أَْسأَُلَك ِمْن َفْضلِكَ » :ديو بگو. ديات رحمت، از خداوند رحمت طلب نمايو هنگام آ

 .«کنم يبخشش تو طلب م

شمرده  -وسلم صلى هللا عليه- امبريپ» :ثيل حديد، بدليهللا بگو وند، سبحانخدا يه و پاکيات تنزيو هنگام خواندن آ

د يرس يم يا هيگفتند و هرگاه به آ يهللا م ح خدا بود سبحانيد که در آن تسبيرس يم يا هيخواند، و هرگاه به آ يشمرده م

 .(رواه مسلم) .«..خواست  يد که پناه بود از خدا پناه ميرس يم يا هيکرد، و هر گاه به آ يکه سؤال بود از خدا طلب م

 

 ام شبيق يکننده برا اسباب کمک

 دعا -1

 دنيزود خواب -1

 نمودن( در وقت نهار استراحت)لوله يق -3

 ترک گناه -4

 جهاد با نفس -5
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 شيوتر و سنتها

و در ركعت  ،﴿َسب ِحِ اْسَم َرب َِك اأْلَْعلَى﴾سوره  که سه رکعت وتر خواند سنت است که در رکعت اول بعد از فاتحه، يکس -1

و ابن  يچنانکه در سنن أبو داود و ترمذ .را بخواند﴿ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد﴾ کعت سوم و در ر ﴿ُقْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِروَن﴾سوره  دوم

 .ت شده استيماجه روا

ْوسِ » :دينکه از نماز سالم داد سه مرتبه بگويبعد از ا -1  .ديبلند بگو يو در بار سوم با صدا «ُسْبَحاَن اْلَملِِك اْلُقدُّ

ِ اْلَمالَئَِكِة َوالرُّْوحِ » د، ويگو يبلند م يبا صدا :يت دار قطنيو در روا  .(ينسائالرواه ابوداود و) .کند يز اضافه مين را «َرب 

 سنت صبح

 :ژه دارديو يآداب و سنتها

صلى هللا عليه - حضرت رسول خدا» :ت است که فرموديهللا عنها روا يشه رضيکوتاه و مختصر بودن، از حضرت عا -1

 .هيمتفق عل« خواندند يعت کوتاه و مختصر مان اذان و اقامه نماز صبح دو رکيم -وسلم

﴾ ...﴿ُقولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما ُأْنزَِل إِلَْيَنا يدر دو رکعت اول -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ :شود يآنچه در آن دو رکعت خوانده م

 .خواند يم( 51: آل عمران)﴾ آَمنَّا بِاللَِّه َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ ...﴿ :و در رکعت دوم(. 131: البقرة)

 :در رکعت آخر :گريد يتيو در روا

 .(رواه مسلم) .خواند يرا م( 14: آل عمران)﴾ ...﴿ُقْل يَا أَْهَل اْلكَِتابِ تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا َوبَْيَنُكمْ 

 .(رواه مسلم) .را خواندند ﴿ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد﴾و  افُِروَن﴾﴿ُقْل يَا أَيَُّها اْلكَ در دو رکعت نماز سنت صبح  :ت آمدهيک روايو در 

کردند بر پهلو راست دراز  يهر گاه نماز سنت صبح را ادا م -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا :دنيبه پهلو خواب -1

 .(يرواه البخار) .دنديکش يم

قه يچند دق ياگرچه برا راست دراز بکش، يلو، به پهيش نماز سنت صبح را ادا نموديکه در منزل خو يسپس بکوش هنگام

 .ينکه به سنت عمل کرده باشيباشد، تا ا

 نشستن بعد از نماز صبح

ش يد در نمازگاه خويخواند تا طلوع کامل خورش يکه نماز صبح را م يهنگام -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول اکرم

 .(رواه مسلم) .نشست يم

اند دعا و  که در مسجد نشسته يکسان يعزوجل فرشتگان را مکلف نموده که براکه خداوند  يبدرست :يچه نعمت بزرگ

ببخش  ،پروردگارا ،امرز او رايب ،پروردگارا يا :نديگو ين ميا بعد از نماز، و چنيند، خواه قبل از نماز نشسته باشند ياستغفار نما

 .ث آمده استي، همچنانکه در حد...او را 

فرشتگان مقرب درگاهش  يع و فرمانبردارش باشين اگر مطينزلت خود را نزد پروردگارت بببرادر مسلمان، قدر و م يپس ا

 .گرداند يتو م يرا مأمور دعا برا

 

 نماز( يخواندن) يقول يسنتها

 استفتاح یدعا -6

َك، َوالَ إِلََه َغْيُركَ ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، َوتَبَاَرَك اْسُمَك، َوتََعالَى جَ » :یگفتن دعا از و آن عبارت است رة يتکب از بعد« دُّ

 .(األربعةرواه ) .االحرام

نِْي ِمْن خَ » :ت شدهيز روايگر نيد یو دعا طَايَاَي اللَُّهمَّ بَاِعْد بَْينِْي َوبَْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَْيَن اْلَمْشِرقِ َواْلَمْغرِِب، اللَُّهمَّ نَق ِ

نَِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلنِْي ِمْن َخطَايَاَي بِالثَّْلجِ َواْلَماِء َواْلبََردِ  َكَما ُيَنقَّى الثَّْوبُ   .(ومسلم يرواه البخار). «األَْبيَُض ِمَن الدَّ
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 .وارده شده را بخواند ين دعاهاياز ا يکين يبنابرا

 قبل از قراءت  به خداوند پناه خواستن -4

ْيطَاِن  وذُ أعُ » :ديبگو  .«الرَِّجيمِ بِاللَِّه ِمَن الشَّ

 .﴿بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم﴾: گفتن -1

 .بعد از فاتحه« نيآم» :گفتن -2

سنت که بطور  ي، و نمازهايدر دو رکعت اول از نماز صبح و جمعه و مغرب و چهار رکعت خواندن سوره بعد از فاتحه -5

 .ريخ يجهر يدر نمازها يخواند ول يم يسر يدر نمازها يشود، اما مقتد يخوانده م يتنها

َناِء َواْلَمجْ » :گفتن -1 َمَواِت، َوِمْلَء األَْرضِ َوَما بَْيَنُهَما، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَْعُد، أَْهَل الثَّ ِد، أََحقُّ َما َقاَل اْلَعْبُد، ِمْلَء السَّ

بعد از بلندشدن از رکوع و بعد از  .«الَ ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت، َوالَ يَْنَفُع َذا اْلَجد ِ ِمْنَك اْلَجدُّ َوُكلَُّنا لََك َعْبٌد اللَُّهمَّ الَ َمانَِع لَِما أَْعطَْيَت، وَ 

 (.رواه مسلم) .ديبگو «َربََّنا َولََك اْلَحْمدُ » :گفتن

 .حات رکوع و سجوديکبار گفتن تسبيش از يب -7

ِ اْغِفْر لِيْ »کبار گفتن يش از يب -8  .هان دو سجديم «َرب 

ِمْن فِْتَنِة اْلَمِسْيحِ اللَُّهمَّ إِن ِْي أَُعْوُذ بَِك ِمْن َعَذابِ َجَهنََّم، َوِمْن َعَذابِ اْلَقْبرِ، َوِمْن فِْتَنِة اْلَمْحيَا َواْلَمَماِت، وَ » :گفتن دعا -9

الِ  جَّ  .در تشهد آخر. «الدَّ

ل يخواهد در سجده دعا کند بدل يند بلکه هر چه مح اکتفاء نکيو مستحب است که نمازگزار در حالت سجده، فقط به تسب

ار دعا ين در سجده بسيباشد، بنابرا ياست که در حال سجده م يکه بنده به پروردگارش است وقت ين حالتيکترينزد» :ثيحد

 .(رواه مسلم) .«ديکن

 .ديرجوع کن (حصن المسلم) د به کتاب پناهگاه مسلمانيتوان يز هست که شما مين يگريد يدعاها

 .که بعد از تشهد است ياستفتاح و دعا يتکرار کن، بجز دعا ين سنتها که گذشت در هر رکعتيهمه ا

سنت است که در  8م يسنت است، اگر که بگوئ 131رکعت،  17در نماز فرض در  يقول ين سنتهاين مجموع ايپس بنابرا

سنت  175شود،  يمروز خوانده  در شبانهرکعت است و  15شود، و مجموع سنتها در نماز سنت که  يهر رکعت تکرار م

 .گردد ي، اضافه ميام شب و نماز ضحين سنتها با نماز قيتعداد ا يباشد، و گاه يم

 :شود عبارتند از يک بار در نماز تکرار نميکه بجز  يقول ياما سنتها

 استفتاح يدعا -1

 بعد از تشهد يدعا -1

 14شود،  يروز خوانده م که در شبانه( سنت)نوافل  ينمازهاسنت است، اما در  11ن مجموع آنها در نماز فرض يبنابرا

 .گردد ية المسجد اضافه ميا تحي يضح يام شب، و نمازهايق يبر تعداد آنها در نمازها يشود، و گاه يسنت م

 نماز يعمل يسنتها

 .رة اإلحراميبلندکردن دستها همراه با تکب -1

 .بلندکردن دستها هنگام رکوع -1

 .شدن از رکوع راستبلندکردن دستها هنگام  -3

 .رکعت سوم يو هنگام برخاستن از تشهد برا -4

 .اندن انگشت هنگام بلندکردن دستپبهم چس -5

 .ده، و کف دست بسمت قبله باشديانگشتان بحالت کش -1

 .کردن ا نرمه گوش بلنديدستان را تا برابر دو شانه  -7

 .رديا با دست راست مچ دست چپ را بگيگذاشتن دست راست بر دست چپ  -8

 .گاه سجدهيکردن به جانگاه  -9

 .ستادنيش هنگام ايان دو پاهايفاصله دادن م -11
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 .شمرده شمرده قرآن خواندن و در آن تدبرکردن -11

 .که انگشتان باز باشد يگرفتن زانوها در حالت رکوع، با دو دستان بطور -11

 .ده و برابر قرار دهديکمر خودش را در حالت رکوع کش -13

 .ردين بگيرد و نه پائيبا کمرش قرار دهد نه باال بگ يساود در حال رکوع سر خود را مينمازگزار با -14

 .ش قرار دهدياز پهلو رش دويبازوها -15

 سجود يسنتها

 .شيدور قراردادن بازوها از پهلو -1

 .نچسباندن شکم به رانش -1

 .داشتن رانش از ساقش و دور نگه -3

 .ن دو زانوها در سجوديفاصله قراردادن ب -4

 .راست قراردادن قدمش در سجده -5

 .نيکف انگشتان پا به زم قراردادن -1

 .بهم چسباندن قدمش در سجده -7

 .ا دو گوشيگذاشتن دستان برابر شانه  -8

 .بازگذاشتن دستها -9

 .گريچسباندن انگشتها به همد -11

 .وقراردادن آنها بطرف قبله -11

 ان دو سجدهيم يسنتها

 :ت دارديفيان دو سجده، دو کينشستن م

 .نديش راست نگه دارد و بر پاشنه آن بنشيو پاهانکه ديشود، و آن عبارت است از ا يده مياقعاء نام -1

ن است که يچپ را بخواباند، و در تشهد اول چن يستاده نگه دارد و پايم ايراست خودش را مستق يپا يعنيافتراش،  -1

 .ستاده نگه دارديراستش را ا يند و پايچپ بنش يبر پا

 :گفت يکه شخص م يينمودند تا جا يم يان دو سجده را آنقدر طوالنيجلسه م -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا

 .د فراموش کرده استيشا

 جلسه استراحت

و رکعت  يست، محل آن بعد از سجده دوم، هنگام بلندشدن از رکعت اولين يکه در آن ذکر يعبارت است از جلسه کوتاه

 .باشد يم يسوم

 يتشهد آخر يسنتها

 :ت دارديفيسه ک :تشهد دوم

 .ن بگذارديمنگاه خود را بر زميراستش قرار دهد، و نش ير ساق پايچپش را ز يستاده قرار دهد، و پايراست را ا يپا -أ 

 .دهد يچپ قرار م يکند بلکه در همان سمت پا يراست را بلند نم ينکه پاياست بجز ا يت اوليفيمانند ک -ب 

 .دهد يراست قرار م يپاان ساق و ران يچپ را م يدارد، و پا يستاده نگه ميراست را ا يپا -ج 
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ده يکه انگشتان کش يرا بر ران چپ، در حال دست راست را بر ران راست، و دست چپ)گذاشتن دستان بر ران،  -1

 (.ده باشديو به هم چسب

بصورت حلقه بگذارد، و  يانگشت ابهامش را بر انگشت وسط)اشاره نمودن با انگشت شهادت از اول تا آخر تشهد  -1

 (.آن بنگرد يبه سو

 .ندن چهره بسمت راست و چپ هنگام سالمارخچ -3

سنت و در  415سنت است، پس مجموع آنها در نمازها فرض ( 15)گردد  يکه در هر رکعت تکرار م يعمل يسنتها

سنت مثل،  ياوقات برحسب افزودن تعداد رکعات نمازها يو گاه. شود يروز تکرار م سنت که در شبانه 115سنت  ينمازها

 .گردد يز افزوده ميبر تعداد سنتها ن شب اميو ق يسنت ضح

 :شود يشتر تکرار نميا دو بار بيک يوجود دارد که  يعمل يسنتها يبرخ

 .رة االحراميبلندکردن دستها همراه تکب -1

 .که دو تشهد دارد ييرکعت سوم، در نمازها يبلندکردن دستها هنگام برخاستن برا -1

 .اشاره کردن با انگشت شهادت -3

 .و چپ برگرداندند هنگام سالم نماز صورت را به سمت راست -4

کبار تکرار يا سنت باشد يه نمازها خواه فرض يگردد، و در بق يبار تکرار م 1 يچهار رکعت يجلسه استراحت، در نمازها -5

 .شود يم

 ير ساق پايچپ را ز يپاراست، و قراردادن  يستاده نگه داشتن پايراست و ا :و آن عبارت است از) :تورک نشستن -1

 .شود ين عمل در تشهد دوم انجام ميا( ن گذاشتنيمنگاه را بر زمينشراست و 

 يشهد که در هر نماز فرضد بجز اشاره با انگشت شهادت در تشو يک بار تکرار ميبود که  ييپس آنچه ذکر شد سنتها

ن مجموع ي، بنابراگردد يتکرار م يچهار رکعت ين جلسه استراحت در نمازهايشود، و همچن يبجز نماز صبح، دو بار تکرار م

 .باشد يسنت م 34سنتها 

ار، و مقام ينکه اجر و پاداشت بسي، تا ايآراسته گردان يو فعل يقول ين سنتهاي، بکوش نمازت را با ايبرادر گرام يپس ا

 .و منزلت نزد پروردگار باال رود

 نکته 

هنگام مالقات با  يگريو د در نمازش يکيد، ستيا يگاه در مقابل پروردگارش ميبنده در دو جا :ديفرما يم ميامام ابن الق

ش آسان يگاه دوم برايد، قرار گرفتن در جايدرست اداء نما يستادن اوليکه حق ا يامت، پس کسيپروردگارش در روز ق

 .ش سخت و دشوار خواهد بوديبرا يگاه دومينکرد و حقش را ادا ننمود جا يتوجه يگاه اوليکه به جا يگردد، و کس يم

 فرض ياز نمازها عدب يها سنت

الَُم، تَبَاَرْكَت يَا َذا اْلَجالَِل َواإِلْكَرامِ » :سه بار استغفار کردن، و گفتن -1 الَُم َوِمْنَك السَّ  .(رواه مسلم) .«اللَُّهمَّ أَْنَت السَّ

ُكل ِ َشْيٍء َقِدْيٌر، اللَُّهمَّ الَ َمانَِع لَِما أَْعطَْيَت، َوالَ ُمْعِطَي الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى » -1

 .(ومسلم يرواه البخار) .«لَِما َمَنْعَت، َوالَ يَْنَفُع َذا اْلَجد ِ ِمْنَك اْلَجدُّ 

الَ َحْوَل َوالَ ُقوََّة إاِلَّ بِاهلِل، الَ إِلََه إاِلَّ هللُا، . َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِدْيرٌ الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك، َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو » -3

ْيَن َولَْو َكرَِه َوالَ نَْعُبُد إاِلَّ إِيَّاُه، لَُه الن ِْعَمُة َولَُه اْلَفْضُل َولَُه الثََّناُء اْلَحَسُن، الَ إِلََه إاِلَّ هللُا ُمْخلِ  رواه ) .«اْلَكافُِرْونَ ِصْيَن لَُه الد ِ

 .(مسلم

الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد، َوُهَو , [مرتبه، سپس 33]ُسْبَحاَن هللِا، َواْلَحْمُد لِلَِّه، َوهللُا أَْكبَُر » -4

 .(رواه مسلم) .«َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِدْيرٌ 

 .(يرواه ابوداود والنسائ) .«ْي َعلَى ِذْكرَِك، َوُشْكرَِك، َوُحْسِن ِعبَاَدتِكَ اللَُّهمَّ أَِعن ِ » -5

ِل الُعْمرِ، َوأَُعْوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة الدُّ اللَُّهمَّ إِن ِْي أَُعْوُذ بَِك ِمَن اْلُبْخِل، َوأَُعْوُذ بَِك ِمَن اْلُجْبِن، َوأَُعْوُذ بَِك ِمْن أَْن ُأَردَّ إِلَى أَرْ » -1 ِِ َِ ْنيَا َذ

 .(يرواه البخار) .«َوَعَذابِ اْلَقْبرِ 
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ِ قِنِْي َعَذابََك يَْوَم تَْبَعُث ِعبَاَدكَ » -7 صلى - امبريکه همراه پ يما هنگام» :ت کردهيکه براء بن عازب روا يثيل حديبدل. «َرب 

شان يم، ايشبا -صلى هللا عليه وسلم- امبريم که سمت راست پيم دوست داشتيخواند ينماز م -هللا عليه وسلم

ِ قِنِْي َعَذابََك يَْوَم تَْبَعُث » :م که فرموديدينمودند، پس شن يما م ياش را بسو چهره  .(رواه مسلم) .«ِعبَاَدكَ ( تجمع)َرب 

ِ الَْفلَقِ﴾﴿و  ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد﴾﴿ :سوره های خواندن -8 ِ النَّاسِ﴾و  ُقْل أَُعوُذ بِرَب   يداود والترمذرواه أبو) .﴿ُقْل أَُعوُذ بَِرب 

 .(يوالنسائ

 .(يرواه النسائ) .الل ُه الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم﴾﴿ :يت الکرسيخواندن آ -9

مرتبه بعد از  11 .«ْيرٌ ْيٍء َقدِ الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد ُيْحيِْي َوُيِمْيُت َوُهَو َعلَى ُكل ِ شَ » :گفتن -11

 .(يرواه الترمذ) .نماز مغرب و نماز صبح

 .با دست بشمارد را حات و اذکاريتسب -11

 .ر ندهدييخودش را تغ يد و جايگاه خودش که نماز خوانده بگوين اذکار و اوراد را در جايا -11

صبح  يدر نمازها يست، که گاهسنت ا( 51)باً يبعد از نماز اگر مسلمان بر انجامش کوشا باشد تقر ين سنتهايمجموع ا

 .گردد يو مغرب بر تعدادش افزوده م

 :ها نتن سيده انجام ايجه و فاينت

 .شود يصدقه نوشته م( 511)ش اجر يد براين اوراد و اذکار محافظت نمايبر ا ياگر شخص مسلمان بعد از هر نماز فرض -أ 

تن صدقه است، و هر هللا اکبر گفتن صدقه است، هر سبحان هللا گف» :-صلى هللا عليه وسلم- ث رسول هللايل حديبدل

 .(رواه مسلم) .«..گفتن صدقه است  هللا هر ال اله االو هر الحمد هللا گفتن صدقه است، و 

رسول  يشود، چنانچه روز يش در بهشت کاشته ميدرخت برا( 511)د ين اورادها محافظ نماياگر شخص مسلمان بر ا -ب 

صلى هللا - امبريکاشت، آنگاه پ يرا م لیره نهايکه ابوهر يره گذر نمودند در حاليوهربر اب -صلى هللا عليه وسلم- اکرم

رسول  يبله ا :عرض کرد« نست؟يکه بهتر از ا ينکنم تو را به نهال يا راهنمائيره، آيابو هر يا» :فرمود -عليه وسلم

ک درخت در ي يتها برا نيا گفتن هر کدام از ا، بهللا وهللا أکبر هلل و ال إله إالسبحان هللا و الحمد :بگو» :فرمود ،خدا

 .(يرواه ابن ماجه وصححه األلبان). «شود يبهشت کاشته م

وجود ندارد، که  يچ مانعيان او و بهشت بجز مرگ هيرا بخواند م يت الکرسيشه بعد از هر نماز فرض آيهم هک يکس -ج 

 .شود ين به بهشت داخل مبعد از مرد

ح يچنانکه در صح. ا باشديشود اگرچه مانند کف در يخته ميد گناهانش ريمحافظت نمان اوراد و اذکار يکه بر ا يکس -د 

 .ت شده استيمسلم روا

اوراد و اذکار بعد از نماز » :ثيل حديبدل. گردد يد نميا و آخرت خوار و نااميکه بر آنها محافظت کند هرگز در دن يکس -ه 

 .(رواه مسلم) .«...گرداند  يد نمياش را ناام ندهيگو

 .گردد ينها جبران ميله ايکه در نماز فرض بوجود آمده بوس يو کاست کم -و 

 شود يکه در صبح و شام گفته م ييسنتها

 .الل ُه الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم﴾﴿ يت الکرسيآ -6

خواند تا صبح که در هنگام شب ب يکه در هنگام صبح بخواند، تا شب از شر جن در امان است و کس يکس» :ده آنيفا

 .(يوصححه األلبان يرواه النسائ) .«ماند ياز شر جن در امان م

  :معوذات -4

 .ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد﴾﴿

 و

ِ الَْفلَقِ﴾﴿  . ُقْل أَُعوُذ بِرَب 

 و

ِ النَّاسِ﴾  .﴿ُقْل أَُعوُذ بَِرب 
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 .يرواه أبو داود و الترمذ

 .«شود يت ميز کفايمه چد، از شر هيام شب بگوسه مرتبه هنگام صبح و سه مرتبه هنگ يکس» :ده آنيفا

ِ َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِدْيٌر، أَْصبَْحَنا َوأَْصبََح اْلُمْلُك ِهلِل َواْلَحْمُد ِهلِل، الَ إِلََه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك ) -3 َرب 

ِ أَُعوْ  أَْسأَلَُك َخْيَر َما فِيْ  ُذ بَِك ِمَن اْلَكَسِل، َوُسْوِء اْلكِبَرِ، َهَذا اْليَْوِم َوَخْيَر َما بَْعَدُه، َوأَُعْوُذ بَِك ِمْن َشر ِ َما فِْي َهَذا اْليَْوِم َوَشر ِ َما بَْعَدُه، َرب 

ِ أَُعْوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب فِي النَّاِر َوَعَذاٍب فِي اْلَقْبرِ  و بجاي  «أَْمَسْيَنا»: بگويد «أَْصبَْحَنا»در هنگام شب بجاي  و .(رواه مسلم) .«َرب 

 .«هذه الليلة»: بگويد «هذا اليوم»

ما و تمام جهانيان، شب را براى خدا به صبح رسانيديم، و حمد از آن خداست، هيچ معبودى، بجز هللا كه يكتاست : )ترجمه

من خير آنچه در اين روز است ! الهى. و او بر هر چيز قادر است پادشاهى و حمد فقط از آن اوست. و شريكى ندارد وجود ندارد

من ! الهى. و خير آنچه بعد از آن است را از از تو مىطلبم، و از شر  آنچه كه در اين روز و ما بعد آن، وجود دارد، به تو پناه مىبرم

  (.به تو پناه مى برم من از عذاب آتش و قبر! ىهاى پيرى به تو پناه مىبرم، بار الها از تنبلى و بده

اللَُّهمَّ بَِك » :ديشب بگوو هنگام . (يرواه الترمذ) .«اللَُّهمَّ بَِك أَْصبَْحَنا، َوبَِك أَْمَسْيَنا، َوبَِك نَْحيَا، َوبَِك نَُمْوُت َوإِلَْيَك النُُّشْورُ » -4

 .«َك اْلَمِصْيرُ أَْمَسْيَنا، َوبَِك أَْصبَْحَنا، َوبَِك نَْحيَا، َوبَِك نَُمْوُت َوإِلَيْ 

ايم، و به خواست تو  با لطف تو صبح كرديم، و با عنايت تو به شب رسيديم، و به خواست تو زنده ! بار الها): ترجمه

 (.مىميريم، و رستاخيز ما بسوى تو است

لَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشر ِ َما َصَنْعُت، اللَُّهمَّ أَْنَت َرب ِْي الَ إِلََه إاِلَّ أَْنَت، َخلَْقَتنِْي َوأَنَا َعْبُدَك، َوأَنَا عَ » -5

ُنْوَب إاِلَّ أَْنتَ  ، َوأَُبْوُء بَِذْنبِْي َفاْغِفْر لِْي َفإِنَُّه الَ يَْغِفُر الذُّ  .(يرواه البخار) .«أَُبْوُء لََك بِنِْعَمِتَك َعلَيَّ

ى تو هستم، و بر پيمان و  جز تو معبود ديگرى نيست، تو مرا آفريدى، و من بندهتو پروردگار من هستى، ب! الهى: )ترجمه

ام به تو پناه مىبرم، به نعمتى كه به من عطا  ام با تو بر حسب استطاعت خود، پايبند هستم، و از شر آنچه كه انجام داده عده

 (.چرا كه بجز تو كسى گناهان را نمىبخشايدكنم، و به گناهم اقرار مىنمايم، پس مرا ببخشاى،  اى، اعتراف می فرموده

ن يوهمچن ،شود يرد به بهشت وارد ميد پس در همان شب بميکه با اعتقاد جازم در وقت شب بگو يکس :ده آنيفا

 .هنگام صبح

ْصبَْحُت ُأْشِهُدَك َوُأْشِهُد َحَملََة َعْرِشَك، َوَمالَئَِكَتَك َوَجِمْيَع َخْلقِ » -7 َِ َك، أَنََّك أَْنَت هللُا الَ إِلََه ِالَّ أَْنَت َوْحَدَك الَ َشِرْيَك اللَُّهمَّ إِن ِْي أَ

ْمَسْيتُ »: هنگام شب بگويد .(چهار بار). «لََك َوأَنَّ ُمَحمَّداً َعْبُدَك َوَرُسْولِكَ  َِ  .«اللَُّهمَّ إِن ِْي أَ

گيرم بر اين كه  ه مخلوقات تو را گواه میمن در اين صبح گاه، تو را و حامالن عرش و تمام فرشتگانت و كلي  ! الهى): ترجمه

بنده و  -صلى هللا عليه وسلم–اى و شريكى ندارى، و محمد  وجود ندارد، تو يگانه« بحق»تو هللا هستى، بجز تو معبود ديگرى 

 (.ى تو است  فرستاده

 .سازد يم از آتش آزاد را د خداوند اويا شب چهار مرتبه بگويکه در هنگام نماز صبح و  يکس :ده آنيفا

ْكرُ اللَُّهمَّ َما أَْصبََح بِْي ِمْن نِْعَمٍة أَْو بِأََحٍد ِمْن َخْلِقَك َفِمْنَك َوْحَدَك الَ َشرِْيَك لََك، َفلََك اْلَحْمُد » -8 رواه أبوداود  .«َولََك الشُّ

 .لةيوم والليعمل ال يف يوالنسائ

كى از مخلوقات شده، از طرف تو بوده است، تو شريكى هر نعمتى كه در اين صبح، شامل حال من يا ي! الهى): ترجمه

 (.ندارى، پس ستايش و شكر از آِن تو است

د شکر يکه در هنگام شب بگو يد شکر همان روزش را ادا کرده است، و کسيکه در هنگام صبح بگو يکس» :ده آنيفا

 .همان شبش را ادا نموده است

ُكْفِر، ُهمَّ َعافِنِْي فِْي َسْمِعْي، اللَُّهمَّ َعافِنِْي فِْي بََصِرْي، الَ إِلََه إاِلَّ أَْنَت، اللَُّهمَّ أَُعْوُذ بَِك ِمَن الْ اللَُّهمَّ َعافِنِْي َفْي بََدنِْي، اللَّ » -9

 .رواه أبو داود وأحمد (.سه مرتبه). «َواْلَفْقرِ، َوأَُعْوُذ بَِك ِمْن َعَذابِ اْلَقْبرِ، الَ إِلََه إاِلَّ أَْنتَ 

در چشمم عافيت ده، بجز تو معبود ديگرى ! در گوشم عافيت ده، خدايا! در بدنم عافيت ده، بار الها! بار الها: )ترجمه

« بحق»وجود ندارد، از كفر به تو پناه مىبرم، از فقر به تو پناه مىبرم، از عذاب قبر به تو پناه مىبرم، بجز تو معبود ديگرى « بحق»

 (.وجود ندارد



 

 

09                                            www.eslahe.com 

مرفوعاً وأبوداود  يأخرجه ابن السن). (هفت مرتبه). «الَ إِلََه إاِلَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيمِ َحْسبَِي هللُا » -11

 .(موقوفاً 

(. نيست، بر تو توك ل كردم و او پروردگار عرش بزرگ است« بحق»هللا براى من كافى است، بجز او معبود ديگرى ): ترجمه

 [.فت مرتبه خوانده شوداين دعا ه]

 .«کند يت ميا و آخرت کفايد خداوند او را از هر امر دنيمرتبه هنگام صبح و شام بگو 7که  يکس» :اش دهيفا

ْنيَا َواْلِخَرِة، اللَُّهمَّ إِن ِْي أَْسأَُلَك اْلَعْفَو وَ » -11 افِيََة فِْي ِدْينِْي َوُدْنيَاَي، َوأَْهِلْي، اْلعَ اللَُّهمَّ إِن ِْي أَْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافِيََة فِْي الدُّ

، َوِمْن َخْلِفْي،  َوَعْن يَِمْينِْي، َوَعْن َشَمالِْي، َوِمْن َفْوقِْي، َوَمالِْي، اللَُّهمَّ اْسُتْر َعْوَراتِْي، َوآِمْن َرْوَعاتِْي، اللَُّهمَّ اْحِفْظنِْي ِمْن بَْيِن يََديَّ

 .(رواه أبوداود وابن ماجه) .«ْغَتاَل ِمْن تَْحتِيْ َوأَُعْوُذ بِِعْظَمِتَك أَْن أُ 

عفو و عافيت دين، دنيا، خانواده و مالم را از تو ! بار الها. خواهم عفـو و عافيت دنـيا و آخرت را از تـو می! الهى: )ترجمه

پشت سر، سمت راست و  مرا از جلو،! الهى. عيوب مرا بپوشان و ترس مرا به ايمنى مبد ل ساز! بار الها. مسألت مىنمايم

 (.چپ و باالى سرم، محافظت بفرما، و به بزرگى و عظمت تو پناه مىبرم از اينكه بطور ناگهانى از طرف پايين كشته شوم

َمَواتِ َوْاأْلَرِض، َربَّ ُكِل  َشْيٍء َوَملِْيَكُه، أَْشَهُد أَنْ » -11 َهاَدِة َفاِطَر السَّ الَ إِلََه إاِلَّ أَْنَت، أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشِر   اللَُّهمَّ عاَلَِم اْلَغْيبِ َوالشَّ

ْيطَاِن َوِشرِكِِه،  .(وأبوداود يرواه الترمذ). «َوأَْن أَْقَترَِف َعلَى نَْفِسْي ُسْوءاً، أَْو أَُجرَُّه إِلَى ُمْسلِمٍ  نَْفِسْي، َوِمْن َشرِ  الشَّ

دهم كه  ها و زمين، پروردگار و مالك هر چيز، من گواهى می انى نهان و آشكار، آفريدگار آسم اى داننده! بار الها): ترجمه

بجز تو، معبود ديگرى نيست، از شر  نفس و از شر  شيطان و دام فريبش، و از اينكه خود مرتكب كار بدى شوم و يا به 

 (.مسلمانى، بدى برسانم، به تو پناه مىبرم

ِمْيُع اْلَعلِْيمُ بِْسِم هللِا الَِّذْي الَ يَُضرُّ َمَع اْسِمِه شَ » -13 َماِء َوُهَو السَّ رواه أبوداود )، (مرتبه 3) .«ْيٌء فِي ْاألََرِض َوالَ فِي السَّ

 .(وابن ماجه وأحمد يوالترمذ

 (.به نام خدايى كه با نام وى هيچ چيز در زمين و آسمان، گزندى نمىرساند، و او شنوا و دانا است): ترجمه

ٍد َصلَى هللُا َعلَيِه َوَسلََّم نَبِي ًا َوَرُسْوالً َرِضْيُت بِاهلِل َرب اً، وَ » -14  يرواه أبوداود والترمذ) (.سه مرتبه) .«بِاإِلْسالَِم ِدْيناً، َوبُِمَحمَّ

 .(وأحمد يوالنسائ

 (.راضى و خشنود هستم -صلى هللا عليه وسلم–به ربوبيت هللا، و به داشتن دين اسالم، و پيامبرى محمد : )ترجمه

 .«گرداند يم يامت او را خوشنود و راضيد خداوند بزرگ روز قيکه هنگام صبح و شام سه مرتبه بگو يسک» :اش دهيفا

رواه الحاکم وصححه ) .«نٍ يَا َحيُّ يَا َقيُّْوُم بَِرَحَمتَِك أَْسَتِغْيُث أَْصِلْح لِي َشْأنِْي ُكلَُّه َوالَ تَكِْلنِْي إِلَى نَْفِسْي طَْرَفَة َعيْ » -15

 .(يبووافقه الذه

  ى امورم را اصالح بفرما، و مرا به اندازه  خواهم، همه ى رحمت تـو از تـو كمك می  بـه وسيله! اى زنـده و پا بـرجا: )ترجمه

 (.ى يك چشم به هم زدن به حال خود رها مكن

ٍد َصلَى هللُا َعلَيِه َوَسلََّم، َوَعلَى ِملَِّة أَبِْيَنا َوَعلَى َكلَِمِة اإِلْخالَصِ، َوَعلَى ِدْيِن نَبِ  ،أَْصبَْحَنا َعلَى فِْطَرِة اإِلْسالَمِ » -11 ي َِنا ُمَحمَّ

 .(رواه أحمد). «إِْبَراِهْيَم، َحنِْيفاً ُمْسلِماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِكِْينَ 

اهيم؛ صبح و آئين پدرمان ابر -صلى هللا عليه وسلم–ى اخالص، دين پيامبرمان محمد   ما بر فطرت اسالم، كلمه: )ترجمه

، تمايل داشت و فرمانبردار خداوند بود، و از مشركان نبود كرديم، همان ابراهيمی  (.كه فقط به سوى حق 

 .(رواه مسلم)، (مرتبه 111) .«ُسْبَحاَن هللِا َوبَِحْمِدهِ » -17

 (.كنم پاك و منز ه است خداوند، و من ستايش او را بيان می): ترجمه

 

 ياورده، مگر شخصين يا بهتر از او توشه يامت کسيد، در روز قيح و شام صد مرتبه بگوگه هنگام صب يکس :اش دهيفا

 .ا بر آن افزوده باشديگفته  يک مانند و

 (.ار باشديگردد اگرچه مانندکف د يده ميگناهانش بخش» :گرشيده ديفا

روه (. )صد بار هنگام صبح بگويد. )«اْلَحْمُد، َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َقِدْيرٌ  الَ إِلَِه إاِلَّ هللِا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَهُ » -63

 (.البخاري ومسلم

 (.نيست، او شريكى ندارد، پادشاهى از آِن اوست، و او بر هر چيز توانا است« بحق»بجز هللا معبود ديگرى : )ترجمه 
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 :ديصد مرتبه بگو يه روزک يکس :اش دهيفا

 .ردن ده غالم داردثواب کردن آزادک -1

 .شود يش نوشته ميبرا يکيو صد ن -1

 .گردد يو صد گناه از او پاک م -3

 .«ث آمده استيطان، چنانکه در حديشود از ش يش سنگر و پناهگاه ميو تاهنگام شب برا -4

 .(ومسلم يرواه البخار) (.صد بار در روز گفتن) .«أَْسَتْغِفُر هللَا َوأَتُْوُب إِلَْيهِ » -19

 (.گردم كنم و به سوى او برمی ز هللا طلب آمرزش میمن ا: )ترجمه

 .(رواه ابن ماجه) .ديدر هنگام صبح بگو .«اللَُّهمَّ إِن ِْي أَْسأَُلَك ِعْلماً نَافِعاً، َورِْزقاً طَي ِباً، َوَعَمالً ُمَتَقبَّالً » -11

 (.از تو علم سودمند، رزق پاك و عمل مقبول مسألت مىنمايم! بار الها: )ترجمه

  (.رواه مسلم)، (سه مرتبه) .«َعَدَد َخْلِقِه، َورَِضا نَْفِسِه، َوزِنََة َعْرِشِه َوِمَداَد َكلَِماتِهِ : ُسْبَحاَن هللِا َوبَِحْمِدهِ » -46

اش و سنگنى عرشش و جوهر سخنانش، بيان ى تسبيح و پاكى هللا و ستايش او را به تعداد آفريدگانش خشنود): ترجمه

 (.مىنمايم

اِت ِمْن َشر ِ َما َخلَقَ أَ » -11   .(وابن ماجه وأحمد يرواه الترمذ) (.سه مرتبه در هنگام شب) .«ُعْوُذ بَِكلَِماتِ هللِا التَّامَّ

بدست  يسته است که برايمسلمان شا ياز سنتها عمل نموده است، پس برا ين اذکار را بخواند به سنتيو هر بار ا

ن اذکار را ين ايقيو  يراستاخالص و  يسته است که از رويد و شايشام محافظت نمان اذکار صبح و يار بر ايآوردن پاداش بس

 .دياده نماياش پ و روزمره يو مفهوم آنها را در اخالق و زندگ يد معانينما يد، و سعيبگو

 مالقات با مردم يسنتها

 سالم -6

که  ي، و بر هر کسيغذا بده :سالم خوب است؟ فرموداکدام  :سؤال شد -صلى هللا عليه وسلم- از رسول هللا

 .(ومسلم يرواه البخار) .«يسالم بکن يشناس يو نم يشناس يم

رسول خدا جوابش را داد، آن مرد  .کميالسالم عل :وارد شد آنگاه عرض کرد -صلى هللا عليه وسلم- امبريبر پ يمرد

 .رحمة هللاکم ويسالم علال :آمد و گفت يگريد يشخص سپس« ده تا» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- نشست، حضرت

آمد و  يگريسپس شخص د «ست تايب» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- رسول خدا جوابش را داد، آن مرد نشست حضرت

 :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- امبريامبر جوابش را داد، آنمرد نشست، پي، پکم ورحمة هللا وبرکاتهيالسالم عل :گفت

 . (ينه الترمذرواه أبوداود وحس) .«تا يس»

ل کند يد چقدر اجر پاداش را از دست داده است، پس اگر تکميگو يکه سالم را بطور کامل نم يمسلمان، آنکس يبنگر ا

، و يکين 311سالم  يهايکيگردد پس مجموع ن يل ميتبد يکير به ده نين تقديبا کمتر يکيآورد و هر ن يبدست م يکين 31

ن پاداش بزرگ يعادت بده تا ا« برکاته»ل کردن لفظ سالم تا يزم زبان خود را به تکميرادر عزب يباشد، لذا ا يز ميشتر نيب يگاه

 .يرا بدست آور

ن در مسجد سالم يمثالً هنگام ورود به مسجد به حاضر. کند يروز بارها و بارها سالم م شخص مسلمان در شبانه

هرگز فراموش نکن که سنت  ،برادر يا... خروج از منزل  رون شدن از مسجد، هنگام ورود به منزل، هنگاميکند، هنگام ب يم

 ياز شما به مجلس يکيهر گاه » :ثيل حديد سالم بکند، بدليجدا شود با يخواهد از کس يم ين است که شخص وقتيچن

. «ستين يسزاوارتر از دوم يرا که سالم اوليز سالم بکند، زيد سالم بکند، و هر گاه خواست از آنها جدا شود نيوارد شد با

 .(يرواه أبوداود والترمذ)

کردن محافظت کند و در هر ورود و خروج از مسجد و خانه، و محل کار و در راه و هنگام مکالمات  اگر مسلمان بر سالم

 .شتر باشديد هم بيشود و شا يبار م 11ش از يروز ب در شبانه... ، و يتلفن

 لبخندزدن  -4
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ک را کوچک نشمار، اگر که يخوب و ن( يکارها)از  يزيهرگز چ» :فرمود -ه وسلمصلى هللا علي- امبر اکرميکه پ يبدرست

 .(رواه مسلم) .«يرا با لبخند مالقات کن( مسلمانت)برادر 

 مصافحه کردن -1

کنند پس دست  يگر مالقات ميکه دو مسلمان با همد ينگامه» :فرموده است -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا

رواه أبوداود ) .«شود يده ميگر جدا شوند گناهانشان آمرزيکدينکه از يش از ايکنند، پ يند و مصافحه مريگ يگر را ميهمد

 .(وابن ماجه يوالترمذ

 .باشد يدار مستحب مينگونه سالم و مصافحه هنگام هر ديبدانکه ا :ديفرما يم يامام نوو

و دست  يباز وخندان با او مالقات کن يا هرهبا چ يکن يسالم م يکه به کس يهنگام هبکوش ک ،برادر مسلمان يپس ا

 .يک وقت به سه سنت عمل کرده باشينکه ي، تا ايمصافحه نمائ يو با و يرياو را بگ

 (بهيکلمه ط)کو يگفتار ن -2

 :ديفرما يخداوند بزرگ م

ْيطَاَن يَْنَزُغ بَْيَنُهْم إِ  ْنَساِن َعُدو اً ُمبِيناً﴾ ﴿َوُقْل لِِعبَاِدي يَُقولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ ْيطَاَن َكاَن لِْْلِ  (.53: اإلسراء)نَّ الشَّ

همانا شيطان ميان شان دشمنی و آشوب می افگند زيرا که  .سخنی را بگويند که بهترين باشد: به بندگانم بگو: ترجمه

 . شيطان دشمن آشکار انسان است

 .(و مسلم يرواه البخار) .«ک گفتن صدقه استيو ن گفتار خوب» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- و رسول اکرم

 .باشد يدر اخالق و کردار م يش و ادب بزرگواريشامل ذکر و دعا و سالم ومدح و ستا :کويگفتار ن

 .کند يگرداند و آرامش به دل او وارد م يگذارد و خاطر او را آسوده م يمانند جادو در انسان اثر م :دهيگفتار خوب و پسند

 .است که در قلب مؤمن وجود دارد يتيانگر آن نور و هدايب :دهيو و پسندکيگفتار ن

را که ي، زيخود را آباد کن يده زندگيکو و پسنديکه از صبح تا شب با سخن ن يا چ فکر کردهيه ،برادر بزرگوار يپس ا

ک يازمند سخن و گفتار نين همه يکه با آنها سر و کار دار يگان و دوستانت، و خدمتگزارانت وکسانيهمسرت، فرزندت، همسا

 .ات هستند دهيو پسند

 غذا خوردن يسنتها

  :قبل از غذا و هنگام صرف غذا يسنتها

 .گفتن نام خدا -1

 .با دست راست خوردن -1

 .خود خوردن یاز جلو -3

ت راست بخور، و از جلو خودت دسو با  رينام خدا را بگ ،پسر يا» :ث جمع شده استيک حديکجا در ين سنتها همه يا

 .(رواه مسلم) .«بخور

به آن  يزياز شما افتاد، اگر چ يکي ي هر گاه لقمه» :ثيل حديبدل فتديپاک نمودن لقمه و خوردن آن اگر که از دست ب -4

 .(رواه مسلم) .«ده پاک کند، سپس آن را بخورديچسب

رواه ) .«خوردند يبا سه انگشت غذا م -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا» :با سه انگشت غذا خوردن -5

 .(مسلم

وجود  ياز و ضرورتينکه نين است مگر اين کار افضل و بهتريخوردند، و ا ين غذا ميچن -صلى هللا عليه وسلم- امبريمعموالً پ

 .داشته باشد

 .نديچپش بنش يارد و بر پادستاده نگه يراست را ا ينکه پايا ايند، يش بنشيزانو بزند و بر کف پاها :ت نشستنيفيک

 .ذکر نموده است يچنانکه حافظ ابن حجر در کتاب فتح البار. باشد يذکر شد مستحب م ت کهيفين کيا

 بعد از غذا يسنتها

 .دن کاسه و انگشتانيسيل -1
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د در کدام يدان يرا که شما نميز» :دن انگشتان و کاسه امر نموده، و فرمودهيسيبه ل -صلى هللا عليه وسلم- امبريچونکه پ

 .(ه مسلمروا) .«قسمت از غذا برکت است

 .ش خداوند بعد از غذا خوردنيستا -1

 .(رواه مسلم) .«آورد يش او را بجايبخورد سپس ستا را يکه غذا يگردد هنگام ياش خوشنود م همانا خداوند از بنده»

 .«ْيرِ َحْوٍل ِمن ِْي َوالَ ُقوَّةٍ اْلَحْمُدِ هلِل الَِّذْي أَْطَعَمنِْي َهَذا َوَرَزَقنِْيِه، ِمْن غَ » :ن بوديچن -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ يدعا

 (.م نمودياز من آن را روز يو قدرت ين غذا را به من داد، و بدون توانائيست که ايش از آن خدائيستا)

 :ن دعايجه ايده و نتيفا

 .(يلباناألوحسنه الحافظ و ،وابن ماجه يرواه ابوداود والترمذ) .«شود يده مياش بخش گناهان گذشته»

که سه وعده  ين در صورتيباشد، و ا يسنت م 15در حدود  يزين سنتها کوشا باشد چيمان بر انجام دادن ااگر فرد مسل

 .ش از سه وعده غذا بخورديگردد اگر که ب ين سنتها افزوده ميز بر اين يباشد، و گاه يغذا بخورد چنانکه معمول م

 دنينوش يسنتها

 .گفتن نام خدا -1

 .«...ر، و با دست راستت بخور ينام خدا را بگ ،پسرک يا» :ثيل حديبدل ،دنيبا دست راست نوش -1

 (.ک نفس آب ننوشدي به نکه سه مرتبه نفس بکشد ويا يعني)هنگام آب خوردن ( از ظرف آب)رون يدن در بينفس کش -3

 .ديکش يدن نفس ميبار هنگام نوش 3 -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ

 .(رواه مسلم) .«ننوشد ستادهياز شما ا يکيهرگز » :دنيحالت نشسته نوش -4

را بخورد سپس  يکه غذا يگردد هنگام ياش خوشنود م  همانا خداوند از بنده) :دنيبعد از نوش «اْلَحْمُد ِهللِ » :گفتن -5

 .(رواه مسلم) .«ش او را بجا آورديرا بنوشد سپس ستا يدنيش او را بجا آورد و نوشيستا

ن سنتها شامل يمسلمان بر انجام دادن آنها بکوشد، و ا ست، اگر شخصيسنت کمتر ن 11ن سنتها از يو مجموع ا

شوند،  ين سنتها غافل ميها از ايدنياز نوش يمردم هنگام بعض يکه برخ يباشد، از آن جا يگرم و سرد م يهايدنينوش

 .مينما يادآورين نکته را يسته بود که ايشا

 

 سنت در منزل يادا نمودن نمازها

ن نماز شخص، نماز خواندن در خانه يفرض، همانا بهتر يبجز نمازها» :فرمود -وسلم صلى هللا عليه- حضرت رسول هللا -1

 .(هيمتفق عل) .«است

که مردم  ينماز 15ند، برابر است با يب ياو را نم يکند که کس يادا م يکه شخص در جا ينماز سنت» :و فرموده است -1

 .(يوصححه األلبان يعليرواه أبو) .«نندياو را بب

و وتر، پس  يض و نماز ضحيسنت راتبه بعد و قبل از فرا يشود، نمازها يروز تکرار م سنت در شبانه يهان نمازيبنابرا

ن به سنت يد و همچنيحاصل نما ينکه پاداش بزرگياش بخواند تا ا نگونه نمازها را در خانهيد که ايشخص نمازگزار کوشش نما

 .عمل نموده باشد

 :نماز سنت در منزل يده ادايفا

 .است ييگردد و دور از خودنما يشتر ميالص و خضوع بسبب اخ  - أ

 .گردد يطان از خانه ميرون شدن از شين سبب بيگردد، و همچن يدر منزل م يباعث نازل شدن رحمت اله - ب

ن برابر ينماز فرض در مسجد اجر و پاداش آن چند ين برابر شود، چنانکه ادايشود که اجر و پاداش نماز چند يسبب م - ت

 .گردد يم
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 آداب برخاستن از مجلس سنت و

ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إاِلَّ أَْنَت، أَْسَتْغِفُرَك َوأَتُْوُب »و آن عبارت است از  يمجلس بگوئ ي  کفاره يدعا

 .(رواه أصحاب السنن) .«إِلَْيكَ 

نجا يزد، ما در ايخ  يند سپس بر مينش يگردد و م يم روز چقدر مجالس وجود دارد که مسلمان در آنجا حاضر در شبانه

 :ميکن ين مجالس را ذکر مياز ا يبرخ

 ....د يکن ياند صحبت م که سر سفره با شما نشسته ي، بدون شک که شما با کسان(در سه وعده)همگام صرف غذا  -1

 ... يستاده باشيکه اهرچند  يکن يو با او صحبت م ينيب يات را م  هيا همساياز دوستانت  يکه فرد يوقت -1

 .دينينش يا در کالس درس ميکه با همکارانت و دوستانت در محل کار  يهنگام -3

 .ديکن يگر صحبت ميکديو با  ينينش يکه با زن و فرزندانت م يهنگام -4

 .ن نشسته استيا دوست همراه شما در ماشيو همسر  ين سواريکه در ماش يوقت -5

 .يشو يحاضر م يا سخنرانيکه به مجلس درس  يوقت -1

شه با ين صورت ارتباط شما هميدر ا يا ن دعا و ذکر را تکرار نمودهيروز ا خداوند تو را حفظ کند، بنگر چند مرتبه در شبانه

ست او را پاک و منزه يسته عظمت و جاللش ني، و از آنچه که شايا ش پروردگارت را گفتهيه ستابتپروردگار است، پس چند مر

بواسطه  يا روزت از آنچه که مرتکب شده و چند بار در شبانه. «ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدكَ » :ييگو يکه م ي، هنگاميا داشته

خداوند  يگانگيو چند بار به  «أَْسَتْغِفُرَك َوأَتُْوُب إِلَْيكَ » :ييگو يکه م يهنگام يا نموده د عهديتوبه و استغفار با پروردگارت تجد

أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه » :ييگو يکه م يدر اسماء و صفاتش، وقت يگانگيت و يدر الوه يگانگيت، و يوبدر رب يگانگي، يا اقرار نموده

 .«إاِلَّ أَْنتَ 

 يا ، و از آنچه مرتکب شدهيکن ياد مي يو او را به پاک ييگو يخداوند را م يکتايد و يروزت توح تمام شبانه در نگونهيپس بد

 .يينما يتوبه و استغفار م

 ن سنتيعمل نمودن به اده يفا

 .گردد يکه در آن مجلس مرتکب شده م ييهايسبب کفاره و بخشش گناهان و بد

 :نکته

 :نشستن و جمع شدن با دوستان و برادران و دو نوع است :ديفرما يم ميامام ابن ق

ن ياشد، و کمترب ياش م دهيتر از فا نش راجحنگونه زيايخوش نمودن نفس و گذراندن وقت، پس ا يشدن برا جمع :يکي

 .کند يگرداند و وقت را تلف م يران مينست که قلب را فاسد ويانش ايز

گر را به حق سفارش يکديکه سبب نجات است،  يدر امور يهمکار يشدن و نشستن با دوستان و برادران برا جمع :دوم

 .ديآ ين مجالس بشمار ميمت و سودمندترين غنينگونه مجالس بزرگترينمودن، پس ا

 ک داشتنيقصد خوب و ن ت وين

 ياز خواب و خوردن و بدست آوردن رزق و روز يده يکه انجام م يزيمباح و جا يخداوند تو را حفظ کند، بدانکه تمام کارها

ت تقرب به درگاه ين اعمال نينکه هنگام انجام دادن ايل به طاعات و قربان نمود، به شرط ايتوان تبد يم را نهايمه اه ،رهيو غ

 .يه باشداشت ياله

کس  يدارند، و برا يتها بستگيکه همه اعمال وکردارها به ن يبدرست» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا

 .(ومسلم يرواه البخار) .«( ...شود يرفتار م يتش با ويمطابق ن)ت کرده است ياست آنچه ن

دنش ين حالت خوابيدار شود، پس در ايماز صبح با نينماز شب و  ينکه برايخوابد تا ا يشخص مسلمان شب زود م :مثال

 .ز يه اعمال مباح و جاين بقيهمچن. گردد يش عبادت محسوب ميبرا
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 ن عبادتيچند يک وقت برايمت شمردن يغن

که بر اوقاتشان محافظت  يياست که فقط آنها يخاص يک عبادت فنيش از يانجام دادن ب يشمردن وقت برا متيغن

 .دانند يکنند م يم

 :دارد ين صورت علميه ما چندروزمر ين در زندگياو 

مسجد خود عبادت است و  يکه رفتنش به سو ين بدرستيا با ماشياده يرود، پ يکه مسلمان به مسجد م يهنگام -1

ا قراءت قرآن، پس يذکر خدا  يمت بشمارد براين وقت را غنيتواند ا يم يشود، ول يپاداش داده م ين کار به ويبخاطر ا

 .مت شمرده استيک عبادت غنيش از يب يک وقت واحد را برايرت ن صويدر ا

ش يداشته باشد، برا يت تقرب به درگاه الهيدهد، اگر ن يخانه را انجام م يکه در منزل کارها يزن مسلمان هنگام -1

ن اوقات ي، از ايگر مانند ذکر خدا، گوش فرادادن به نوار اسالميد يتواند با عبادتها يگردد، پس م يعبادت محسوب م

 .استفاده ببرد

ِ » :م که رسول خدا فرموديشمرد يک مجلس صد بار ميما در ) :ديفرما يت است که ميهللا عنها روا ياز عبدهللا عمر رض َرب 

ار ير و بسيه تو توبه پذک يبدرست ،ريام را بپذ امرز، و توبهيمرا ب ،پروردگارا يا .«اْغِفْر لِْي َوتُْب َعلَيَّ إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب اْلَغُفْورُ 

 .(يبوداود والترمذواه أر) .(يمهربان

مت يانجام دو عبادت غن يک وقت را برايچگونه  -صلى هللا عليه وسلم- ش که حضرت رسول هللايانديپس تأمل کن و ب

 .شمرد يم

 ذکر خداوند و استغفار (1

 .ن به آنهايآموزش دادن امور د ياران و اصحاب براينشستن با  (1

 

 ادکردنيل خدا را در هر حا

رابطه بنده با پروردگارش در تمام اوقات و احوال  ي را که نشانهياست، ز يت و بندگيه عبوديذکر خدا اساس و پا -1

 .باشد يم

اد يدر هر حال خدا را  -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول خدا» :ت است که فرموديهللا عنها روا يشه رضياز حضرت عا

 .(رواه مسلم) .«کردند يم

است، و  يو خشنود يرستگار يشدن به و کياو نجات است، و نزد ياست، و پناه بردن بسو ين ارتباط با خدا زندگيبنابرا

 .ان استيو ز ياز او گمراهدورشدن 

 .کنند ياد ميکم خدا را  يليرا که منافقان خيباشد، ز ين مؤمنان و منافقان ميب ييجدا ي ذکر خدا کردن همانا نشانه -1

 ياد خدا دژ محکمين ذکر و يد، بنابراياد خدا غفلت نمايکه از  يمگر در صورت شود يره نميبر انسان چ طان هرگزيش -3

شه دوست يطان هميو ش. دارد طان محفوظ نگهيرنگ شيله و نيح له آن خود را ازيتواند بوس ياست که انسان م

 .دارد که انسان ذکر خدا را فراموش کند يم

 :ديفرما ياست، خداوند م يوشبختذکر کردن همانا راه سعادت خ -4

 (.18: الرعد. )﴿أاَلَ بِِذْكرِ اللَِّه تَْطَمئِنُّ اْلُقلُوُب﴾

که در  يا خورند مگر بر لحظه يز حسرت نميچ چيامت بر هيان در روز قياد کرد، چونکه بهشتيد به طور مستمر خدا را يبا -5

 (.وند و ارتباط مستمر با خداونديپ يعنين بطور استمرار ذکر نمود) .اند نموده يا بدون ذکر خدا سپريدن

ا زبان ـ يز است که با قلب يوضو، جنب و حائض و نفساء، جا يشخص ب يعلما اجماع دارند که برا :ديفرما يم ينوو امام

صلى هللا - امبريپ، و درود و سالم بر ال اله اال هللا، هللا اکبر،  الحمد هلل، هللا سبحان :کند، مانند اديبجز تالوت قرآن ـ خدا را 

 .و دعاء -عليه وسلم

  :ديفرما يخداوند م :ديفرما ياد مياد کند خداوند او را يکه خدا را  يکس -1



 

 

25                                            www.eslahe.com 

  (151:البقرة)﴿َفاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم﴾ 

اد نموده و ستوده چقدر يدر مجلس خودش  را س تويا رئيشود فالن پادشاه  يگفته م یبه شخص هک يا هنگامين دنيدر ا

اد کند حال آن ين مجلس نزد فرشتگان او را يدر بهتر( کلوملک الم)پادشاهان که پادشاه  يگردد، پس هنگام يال مخوشح

 .بنده چگونه خواهد بود

م خداوند غافل باشد، بلکه همراه يست که زبان تکرار کند و قلب از طاعت و تعظيکلمات ن يهدف از ذکر خدا تکرار برخ -7

  :ر کرد، خداوند فرموده استفکآن کلمات تدبر و ت يد در معنايبا ذکر زبان با

 (.115: األعراف. )َن اْلَغافِلِيَن﴾﴿َواْذُكْر َربََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّعاً َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهرِ ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدو ِ َواْْلَصاِل َوال تَُكْن مِ 

نکه انسان بطور ظاهر و يکجا جمع شوند، تا ايس ذکر قلب با ذکر زبان د پيگو يد انسان ذکرکننده بداند که چه مين بايبنابرا

 .رديباطن با پروردگارش ارتباط بگ

 تفکر نمودن ياله يدر نعمتها

رواه ) .«ديد و در ذات خداوند تفکر نکنينخداوند تفکر ک يدر نعمتها» :ديفرما يم -صلى هللا عليه وسلم- حضرت رسول هللا

 .(يالشعب وحسنه األلبان يف يهقيباألوسط وال يف يالطبران

باشد،  يم يبر و ياله يشود، احساس و درک نعمتها يروز تکرار م شخص مسلمان بارها در شبانه يکه برا ياز امور

ش خدا يد و شکر ستايگردد در آنها تفکر وتأمل نما يمشنود که بر او واجب  يند و ميب يروز م در شبانه ياله يچقدر از نعمتها

 .آورد يها به جا آن نعمت را بخاطر

، که چقدر از مردم در اطراف تو هستند که از يرو يکه به مسجد م يهنگام يا ا نعمت خدا بر خودت احساس نمودهيآ -1

همچنان  يافکن ينگاه م يمسلمان وقت يها ن نعمت محرومند، به خصوص هنگام حضور در نماز صبح، که به خانهيا

 ند؟ا  ق فرو رفتهيمردگان در خواب عم

، و مناظر گوناگون را مشاهده يرو يابان راه ميکه در کوچه و خ يهنگام يا ا نعمت خدا را بر خود احساس کردهيآ -1

 ... يگرينش بلند است و دياز ماش( ترانه)طان يش يصدا يگرين تصادف کرده، ديبا ماش يکي، يکن يم

ها و  ها و مهاجرت ها، زلزله و جنگ ، و وقوع حادثههايماريالب و انتشار بيدر جهان و س يکه درباره گرسنگ يا هنگاميآ -3

 ؟يا ده و احساس نمودهينعمت خداوند را بر خودت د يخوان يها م ا در روزنامهي يشنو  يم... ره يغ

گردد بلکه در  يخداوند از قلب و افکارش پنهان نم يها است که هرگز نعمت يبدون شک بنده موفق آن کس :ميگو يم

ن، يداشته است، از نعمت د يارزان يکه به و يفراوان يها کند، و بخاطر آن نعمت يش ميدا را ستاخ يهر موقف و حالت

 .آورد يکرده و شکرش را بجا م يقدردان... و  يامن و امان و خوش، يو سالمت يتندرست

 :ديند پس بگويبرا ب يمبتال( زده بتيمص)که شخص  يکس» :فرمود -صلى هللا عليه وسلم- امبريث آمده است که پيدر حد

ْن َخلََق تَْفِضْيالً » لَنِْي َعلَى َكثِْيرٍ ِممَّ ا اْبَتالََك بِِه َوَفضَّ ستايش خدايى را كه از آنچه تو را بدان مبتال ) .«اْلَحْمُد ِهلِل الَِّذْي َعاَفانِْي ِممَّ

 يبت به ويرگز آن بال و مصه (.ساخته و مرا از آن، عافيت بخشيده است، و بر بسيارى از مخلوقات، برترى داده است

 .«رسد ينم

  :ديفرما يخداوند م

 (.نعمتهای خدا را به ياد آوريد که شايد رستگار شويد) (.19: األعراف. )﴿َفاْذُكُروا آالَء اللَِّه لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾

 

 هر ماه قرآن را ختم کردن

 .(رواه ابوداود) .«انهر ماه قرآن را بخو» :ديفرما يم -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ

 :ک ماهيروش ختم کردن قرآن در 
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شود، که  يک روز ده صفحه مي، در يدو صفحه قرآن تالوت کن يقه قبل از نماز فرض به مسجد برو، تا بتوانيهر روز ده دق

 .ديک بار قرآن را ختم نمائيک ماه يد در يتوان يشما م ين روش به آسانيک جزء است، پس بديخودش 

 ل از خوابقب يسنتها

 .(يرواه البخار) .«شوم يرم و زنده ميم يبا نام تو م ،ايخدا يا» .«بِاْسِمَك اللَُّهمَّ أَُمْوُت َوأَْحيَا» :گفتن -1

ِ اْلَفلَقِ﴾﴿و  ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد﴾﴿ :در دو کف دستش -1 ِ النَّاسِ﴾و  ُقْل أَُعوُذ بِرَب  د، دم يخواند، پس در آن م يم .﴿ُقْل أَُعوُذ بَِرب 

 .(يرواه البخار) .ن کار را سه بار تکرار کنديد و ايکشد، از سر و صورتش آغاز نما يو به تمام بدنش م

 .(يرواه البخار. )ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم﴾ ﴿اللَُّه ال إِلََه إاِلَّ  :يت الکرسيخواندن آ -3

 :يت الکرسيخواندن آ ءدهيفا

ث يشود، چنانچه در حد يک نمينزد يطان به ويظ و نگهبان دارد و شوسته از طرف خداوند حافيکه آنرا بخواند پ يکس

 .ح آمده استيصح

 :هين ادعيگفتن ا

ْظَها بَِما تَْحَفظُ بِِه ِعبَاَدَك بِاْسِمَك َرب ِْي َوَضْعُت َجْنبِْي، َوبَِك أَْرَفُعُه، َفإِْن أَْمَسْكَت نَْفِسْي َفاْرَحْمَها، َوإِْن أَْرَسْلَتَها َفاْحفَ »

كنم،  به نام تو پهلوى خود را بر زمين نهادم، و به كمك تو آنرا از زمين، بلند می! پروردگارا) .(ومسلم يرواه البخار) .«الِِحْينَ الصَّ 

ى زندگى دادى، از آن محافظت فرما، همچنان  اگر در حالت خواب روح مرا قبض كردى، آن را ببخشاى، و اگر دوباره به او اجازه

 (.محافظت كنى كه از بندگان نيكت

ْن أََمتََّها َفاْغِفْر لََها، اللَُّهمَّ إِن ِْي أَْسأَلَُك اللَُّهمَّ إِنََّك َخلَْقَت نَْفِسْي َوأَْنَت تََوفَّاَها، لََك َمَماتَُها َوَمْحيَاَها، إِْن أَْحيَْيَتَها َفاْحِفْظَها، َوإِ »

اگر ! الهى. گيرى، مرگ و زندگى آن بدست تو است دى، و تو آن را دوباره پس میتو جان مرا آفري! بار الها) .(رواه مسلم) .«اْلَعافِيَةَ 

 (.خواهم من از تو عافيت می! الهى. اش نگهداشتى، از او محافظت كن، و اگر آن را ميراندى، پس مورد آمرزش قرار ده  هزند

 (.كنى، مرا از عذابت نجادت ده روزى كه بندگانت را حشر می! هىال) (.سه مرتبه) .«اللَُّهمَّ قِنِْي َعَذابََك يَْوَم تَْبَعُث ِعبَاَدكَ »

 .(يرواه أبو داود و الترمذ) .گذارد بخواند ياش م ر گونهيکه دست راستش ز يوقت

 .(ومسلم يرواه البخار) [.مرتبه 34] «هللُا أَْكبَرُ »و, [مرتبه 33]« اْلَحْمُد ِهللِ »و ,[مرتبه 33]« ُسْبَحاَن هللاِ » -4

 (. رواه مسلم) .«هلِل الَِّذْي أَْطَعَمَنا َوَسَقانَا، َوَكَفانَا، َوآَوانَا، َفَكْم ِممَّْن الَ َكافَِي لَُه َوالَ ُمْؤوِيَ  ِاْلَحْمدُ »

ها خدائى راست كه ما را خورانيد و نوشانيد، و تمام امور را كفايت كرد و به ما جاى پناه داد، براستى كه  تمام ستايش)

 (. اى ندارند  كه هيچ گونه مددكار و پناه دهندهچقدر از مردم هستند 

َمَواتِ َوْاألَْرضِ، َربَّ ُكل ِ َشْيٍء َوَملِْيَكِه، أَْشَهُد أَْن » -5 َهاَدِة َفاِطَر السَّ الَ إِلََه إاِلَّ أَْنَت، أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشر ِ اللَُّهمَّ َعالَِم اْلَغْيبِ َوالشَّ

ْيطَا  .(يرواه أبوداود والترمذ) .«ِن َوِشْركِِه، َوأَْن أَْقَتِرَف َعلَى نَْفِسْي ُسْوءاً، أَْو أَُجرَُّه إِلَى ُمْسلِمٍ نَْفِسْي، َوِمْن َشر ِ الشَّ

ْهُت َوْجِهْي إِلَْيَك، َوأَْلَجْأُت ظَْهِرْي إِلَْيَك، رَ  اللَُّهمَّ » -1 ًة َوَرْهبًَة إِلَْيَك الَ َمْلَجأَ ْغبَ أَْسلَْمُت نَْفِسْي إِلَْيَك، َوَفوَّْضُت أَْمرِْي إِلَْيَك، َوَوجَّ

 .(ومسلم يرواه البخار) .«َوالَ َمْنَجا ِمْنَك إاِلَّ إِلَْيَك، آَمْنُت بِِكَتابَِك الَِّذْي أَْنَزْلَت َوبَِنبِي َِك الَِّذْي أَْرَسْلتَ 

 (.185: البقرة. )﴾...َواْلُمْؤِمُنونَ  ﴿آَمَن الرَُّسوُل بَِما ُأْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َرب ِهِ : ه آخر سوره بقرهيخواندن دو آ  -7

 .(ومسلم يرواه البخار) .«کنند يت ميه را در شب بخواند او را کفاين دو آيکه ا يکس» :ثيل حديبدل

کنند او را از نماز شب، و گفته شده از هر  يت ميکفا :اختالف دارند گفته شده« کند او را يت ميکفا» يدرباره معنا ءعلما

 .کنند يت مياو را کفا ينديشاو ناخو يبدشر و 

 .نها مراد باشديکان دارد هر دو اام :ديفرما يم يامام نوو

 .«ريپس وضو بگ يهرگاه به بسترت آمد»ث يل حديبر طهارت باشد، بدل -8

 .(ومسلم يرواه البخار) .«راستت دراز بکش يپس بر پهلو»دن يراست خواب يبر پهلو -9

ر يد دست راستش را زيخواب يکه م يهنگام -صلى هللا عليه وسلم- امبريپ» .ر گونه راستيدست راست ز نگذاشت -11

 .(رواه أبوداود) .«گذاشت يگونه راست م
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د ير خود را تکان داده و پاک نماتسد بيدن به بستر خود رفت بايخواب ياز شما برا يکيهر گاه » :بسترش را تکان دهد -11

 .(ومسلم يلبخاررواه ا) .«گرفته است يدر آن جا يزياند چه چد يرا که نميز

  .﴿ُقْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِروَن﴾: خواندن سوره -11

 .(حمدأو يبوداود والترمذأرواه ) .«و برائت از شر شرک است يزاريب» :ده آنيفا

تواند   يکه گذشت بخواند و انجام دهد، پس اگر نتوانست بر آنچه م ینهاينست که همه ايبهتر ا :ديفرما يم يامام نوو

 .اکتفا کند

از آنها را دوبار  يا برخين سنتها، يد ايتوان ينگونه ميخوابند پس بد يشتر مردم در شبانه روز دو مرتبه ميم که بينيب يا مم

ث عام يز هست چونکه حديدن در روز نيست بلکه شامل خوابيدن در شب نيسنتها مخصوص خوابن آداب و ياانجام دهند، چونکه 

 .است

 :سنتها وقت خوابن يده و ثمره انجام دادن ايفا

ش نوشته يصدقه برا 111د ثواب يو محافظت نما يبنديحات پاين اذکار و تسبيدن بر اياگر مسلمان قبل از خواب -1

هر سبحان هللا صدقه است، هر هللا اکبر صدقه است، هر الحمد هلل صدقه است، و هر ال إله » :ثيل حديبدل .شود يم

 (.گردد يش محسوب مينها برايثواب ا) :ديفرما يم يام نووام. (رواه مسلم) .«...إال هللا صدقه است 

و در  ،ت کرده استيکه امام ابن ماجه روا يثيل حديشود بدل يش در بهشت کاشته ميدرخت برا 111ن يو همچن -1

 .شتمسئله اذکار بعد از نماز گذ

 .شود يدور م يطان از ويکند و ش يماند و خداوند او را حفظ م يها محفوظ ميدرهمان شب از آفات و بد -3

ان يروز خودش را به پا يگانه پرستيد و يبنده با ذکر و نام خدا و عبادت و توکل بر او، و طلب کمک از او، و با توح -4

 .رساند يم

 خاتمه

- از خداوند مسئلت دارم که ما را بر سنت رسول خدا ،مينما يآور بود که توانستم جمع يا هيومي يآداب و سنتها انهيا

 .رانديزنده بدارد و بر آن بم -ه وسلمصلى هللا علي

  .نيهلل رب العالم آخر دعوانا أن الحمدو
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