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 اذکار
 برای کودکان 

 (4-5-6)کالس 

 

 

 
 

 تدوین و تقدیم : 
 موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر     
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ا نَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ   

    .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ دٍمَّحَمُ

اسالم برای تمام جوانب زندگي انسان و برای تمامي   

نشست و برخاستها و خوردن و خوابيدن و ...... برنامه و 

آداب خاصي را تدارک دیده است تا آدمي هيچگاه از کار 

 خير و مفيد محروم نشود.

وظيفه ما آشنا سااختن ررزنادانمان  باه آداب اساالمي          

وگااان مزم اساات در جهاات رراگيااری آداب اساات و باار نوبا

اسالمي سعي و تالش رراوان نموده  تا در دنيا با برخورداری 

از رضایل انساني ایام را سپری و در آخار  هاا از  بهشات    

 …جاوید برخوردار شوند

پایهه  این رساله به منظورآشنا سااختن داناآ آماوزان         

یومياه    به اذکار و ادعياه   ابتدایی ، پنجم و ششم چهارم

تهيه و تدوین شده است ، اميد اسات در ایان راساتا ماورد     

توجه و اهتمام مربيان و نوباوگان قرار گيرد و با دعای خيار  

 خود ما را در این راستا یاری ررمایند.
 موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر 
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 خوابيدناذکار 
 

ی نِِّقِ مَّهُللَّا اَحيَاَ وَ وتُمُاَ مَّهُاللَّ كَمِاسْبِ -1

 بار (  3)   كَادَبَعِ ثُعَبْتَ ومَیَ كَابَذَعَ
مي ميرم و زنده مي شوم ،  ا نام تو، ب خداوندا

        در آن روز که بندگانت را زنده  پروردگارا !

 در امان بدار .  مي گرداني مرا از عذابت 

 
 خواندن آیه الکُرسی -2
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               . 
 

 

 خواندن قل هواهلل -3
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 خواندن سوره رلق -4  

      

                        

                       

                        
 

 خواندن سوره ناس -5
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 از خوابی بيدار ذکر 
 

 :  هنگام بيدار شدن از خواب بگو -2

 يهِلَاِ ا وَنَاتَمَاَ دَعْا بَانَيَحْی اَذِالَّ هِلَّلِ دَمْحَلْاَ *

 *  ورِشُالنُّ
 را بعد از مرگ ستایآ پروردگاری که ما

نمود و بازگشت و ) بيدار ( زنده  )خوابيدن(

 . رستاخيز ما بسوی او است
 

 دعای ورود  به  دستشویی
 

   ثِائِبَخَالْ ث وَبِخُالْ نَمِ بكَ وذُعُی اَنِّاِ مَّهُللَّاَ  
ی های مادی و وردگارا ! از پليدپربه نام خدا ، 

 ) شياطين( به تو پناه مي برم. معنوی

 چپ ورود با پای 
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 دعای خروج  از دستشویی
 

  ! ، آمرزش تو را خواستارم خداوندا * غُفْرَانَكَ *

ی نِِّعَ بَهَذْی اَذِالَّ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ*   یا بگو :

 *  یانِافَعَ ی وَذَاَالْ
مایه اذیت و آزارم بود سپاس پروردگاری که آنچه 

 از من درع کرد و مرا عاريت بخشيد.

 خروج با پای راست 
 

 ذکر پيش از خوردن و آشاميدن 
 

 به نام اهلل      *   اللِّهِ مِسْبِ*  
 

 :      ید بگو رراموش کرددر ابتدا اگر 

 *  هِرِخِآ وَ هِلِوَّاَ اهللِ مِسْبِ  *
 پایان آن  در ابتدا و اهلل نام ه ب
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 آشاميدن خوردن و بعد از  ذکر

 ا وَانَقَسَ ا وَنَمَعَطْی اَذِالَّ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ* 

 *  ينَمِلِسْمُالْ نَنا مِعلْاجْ
ستایآ پروردگاری را که  مرا اطعام و سيراب نمود 

 . و از زمرة مسلمانان قرار د اد
 

 هنگام لباس پوشيدن ذکر

 يهِنِقَزَرَ ا وَذَی هَانِسَی کَذِالَّ لِّهِلِ دُمْحَلْاَ* 

      *  ٍةوَّقُ الَ ی وَنِِّمِ لٍوْحَ رِيْغَ نْمِ
سپاس پروردگاری که مرا با این لباس پوشانيد و آن را 

 . ازسوی خودم ، آن را روزیا نمود  بدون نيرو و قدرتي

 

 ذکر پيش از وضو

 به نام اهلل             *       م اهللِسْبِ*         
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 هنگام وضو گرفتن ذکر

ی ی فِلِ عْسِ ی وَبِنْی ذَلِ رْفِاغْ مَّهُللَّاَ* 

 *ی قِزْی رِی فِلِ كْارِبَ ی وَارِدَ
پروردگارا ! گناها را ببخآ  و خانه ام را وسيع 

 . گردان و روزیا را پر برکت ررما
 

 از وضو  ذکر بعد

 نَّاَ دُهَشْاَ وَ هُاللَّ الَّاِ هَلَاِ الَ نْاَ دُهَشْاَ* 

 نَی مِنِلْعَاجْ مَّهُلَّلاَ  هُولُسُرَ وَ هُدُبْعَ داًمَّحَمُ

  *   ینَرِهِِّطَتَمُالْ نَی مِنِلْعَاجْ وَ ينَابِوَالتَّ
شهاد  مي دها غير از اهلل کسي معبود نيست و 

شهاد  مي دها که محمد بنده و ررستادة او است  

خداوندا ! مرا از جملة توبه کنندگان و پاکان قرار 

 بده .
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 اذان دعای بعد از 

ِ ةِ ِ التَّامَّه ، وَالصَّالةهَذِهِ الدَّعوَ اَللِّهُمَّ رَبَّ *
 ْلَفِضیلََةَوَا ِسیلََةَالقَائِمَه ، آتِ مُحَمَّداً )ص( اَلوَ

الَّذِی وَعَدتَهُ اِنَّكَ ال  نِوَابْعَثهُ مَقاماً مَحمُوداً

   * تُخلِفُ المِيعادُ
د ای پروردگار این دعو  کامل و نماز استوار ، محمّ

ت ررما و او را در مقام ربت و برتری عنایرا قُ

 برجسته و ستوده ای که وعده داده ای ، برانگيز .
 

 منزلاز  ذکر هنگام خروج

 الَ وَ لَوْحَ الَ ی اهللِلَعَ تُلْکَّوَ، تَ هِاللَّ مِسْبِ* 

( بر خدا  بنام خدا ، ) در کارهایا  * هِاللَّبِ الَّاِ ةَوَّقُ

و توکل نمودم و هيچ نيرو و قدرتي نيست جز نيرو 

 قدر  اهلل.
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 سوار شدن بر ماشين ذکر

ا نَلَ رَخَّی سَذِالَّ انَحَبْ، سُ لِّهِلِ دُمْحَلْ، اَ اهللِ مِسْبِ* 

 *ونَبُلِقَنْمُا لَنَبِِّی رَلَا اِنَّاِ وَ ينَنِرِقْمُ هُا لَنَّا کُمَ ا وَذَهَ

، پاک و منزه  حمد و ستایآ برای اهلل است ، به نام اهلل

است خدایي که این ) وسيله نقليه ( را برایمان رراها 

کرد در حالي که ما نمي توانستيا آن را رراها کنيا و 

  همانا ما به سوی او باز خواهيا گشت . 

 

 خواندن سوره فاتحه

  *                  
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         *   

سپاس و ستایآ خداوندی  * نبخشندة مهربا خداوند بنام

بخشنده و  * را سزاوار است که پروردگار جهانيان است.

      تنها تو را عباد  * مالك روز جزا است. * مهربان است.

) پرستآ ، بندگي و اطاعت( مي کنيا و تنها از تو یاری  

ه کساني را * ما را به راه راست راهنمایي ررما. * مي طلبيا.

ح( که  ) همچون انبياء ، صدیقين ، شهداء و بندگان صال

) به سبب    بدانان نعمت داده ای ، نه راه آنان که بر ایشان

گررته ای ، و نه    آگاهي از حق و عدم پيروی از آن( خشا 

راه گمراهان ) که بدون آگاهي و کورکورانه از دیگران 

 * تبعيت مي کنند(.
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 ذکر رکوع 

 سُبْحَانَ رَبِِّیَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ  **  
خداوند بزرگم را به پاکی یاد می کنم و به ستایش او 

 .مشغولم 

 دعای برخاستن از رکوع 

 سَمِعَ اهللُ لِمَنْ  حَمِدَهُ ،   رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ  ** 

را مي شنود و مي پذیرد . اهلل ستایآ ، ستایشگران 

 .و ستایآ تنها برای توست سپاس،  ای  خداوند ما

 

 ذکر سجده 

 سَبْحَانَ رَبِِّیَ الْاَعَلَی وَ بِحَمْدِهِ  **  

خداوند بلند مرتبه ام  را به پاکي یاد مي کنا و به 

 ستایآ او مشغولا .
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 دعای نشستن بين دو سجده 

 ی  *رَبِِّ  اغْفِرْ لِی  وَ ارْحَمْنِ*  

 خداوندا مرا بيامرز  و به من رحا کن .  

 

  تشهد

. لهِلِ اتُبَيِالطَّ اتُوَلَالصَّ اتُکَرَبَالمُ اتُيَّحِلتَّاَ* 

َرَ وَ یُبِاالنَّهَیُّاَ يكَلَعَ المُلسَّاَ . هُاتُکَرَبَ وَ اهللِ حَمة 

 دُشهَ. اَ ينَحِالِالصَّ اهللِ ادِبَی عِلَعَ ا وَلينَعَ المُلسَّاَ

 اهللِ ولُسُرَ داًمَّحَمُ نَّاَ دُشهَاَ وَ اهللُ ااِلَّ هَلَاِ ن الَاَ

  *  دِمَّحَی مُلَعَ لِِّصَ مَهُاللَّ

همه ی زنده بادها ، نمازها و دعاهای پاک تنها 

         ، رحمت و  برای اهلل است . ای پيامبر! سالم

برکت های اهلل بر تو باد ، سالم بر ما و یر همه ی 

، گواهي مي دها که تنها بندگان شایسته اهلل باد 
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د اهلل معبود به حق است و گواهي مي دها محمّ

بنده و ررستاده اوست . خداوندا ، بر محمّد و آل 

 محمّد درود ررست .

ی لَعَ تَيْلَّا صَمَکَ دٍمَّحَمُ ی آلِلَعَ وَ …* 

 كَنَّاِ ينَمِالَعَی الْفِ يمَاهِرَبْاِ ی آلِلَعَ وَ يمَاهِرَبْاِ

 *.يدٌجِمَ يدٌمِحَ
د و مغفر  و رحمت خود را شامل کسان و پيروان محمّ

گردان همانگونه که توجه ررمودی و مرحمت کردی بر 

ابراهيا و بر کسان و پيروان ابراهيا در ميان جهانيان . 

 .خداوندا تو ستوده و بزرگواری
 

 

 فضيلت سالم کردن 
 

کدام ویژگي )صلي اهلل عليا و سلا (  شد از پيامبر ئوالس

 بهتر است ؟ ررمودند :  اسالم
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 فْتَرَعَ نْی مَلَعَ مَالَالسَّ أُرَقْتَ ، وَ امَعَالطَّ مُعِطْ*  تُ

 *  فْرِعْتَ مْلَ نْمَ وَ

مي شناسي و  غذا دادن و سالم کردن بر کسي که

 کسي که نمي شناسي . 
 

 دعای شنيدن صدای رعد و برق
َالَمَالْ وَ هِدِمْحَبِ دُعْالرَّ حُبِِّسَیُ ذیِالَّ انَبْحَ*  سُ  ئَِکة 

 *  هِتِيفَخِ نْمِ

     پاک و منزه است آن که رعد ، او را به پاکي 

مي ستاید و به ستایآ او مشغول است و ررشتگان 

 نيز ار ترس عظمت او به ستایآ مي پردازند.
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 دعای عطسه 
 هرگاه یکي از شما عطسه کرد بگوید : 

اهلل حمد و ستایآ تنها برای )  *  هِلَّلِ دُمْحَلْاَ*  

 ( و برادر مسلمانآ خطاب به او بگوید :  است 

) خداوند به شما رحا کند ( و  * اهللُ كَمُحَرْیَ*  

 * مْکُالَبَ حْلِصْیُ وَ اهللُ مُیکُدِهْیَ*  او ها بگوید: 

 گرداند (. حالتان را نيکو) خداوند شما را هدایت و 
 

 دعای هنگام عصبانيت و راندن شيطان

 يم *جِالرَّ انِطَيْالشَّ نَمِ اهللِبِ وذُعُ*  اَ
 از شر شيطان رانده شده به اهلل پناه مي برم . 

 

 دعای هنگام ترس 

 *    اهللُ الَّاِ هَلَاِ *  الَ
 معبود به حقي جز اهلل نيست 
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 فضيلت درود فرستادن بر پيامبر
 )صلي اهلل عليا و سلا (

 قال صلي اهلل عليه و سلا : 

ا هَبِ هِيْلَعَ ی اهللُلَّصَ ةًالَصَ یَّلَی عَلَّصَ نْ*  مَ

هر کس  ررمود : )صلي اهلل عليا و سلا (پيامبر راً  * شْعَ

بر من درودی ررستد خداوند در برابر آن ، ده بار بر 

 او درود و رحمت مي ررستد . 
 

   د *مَّحَا مُنَيِِّبِی نَلَعَ مْلِِّسَ وَ  لِِّصَ مَّهُللَّ*  اَ
  م بفرست مّد درود و سالخداوندا ، بر پيامبرمان مح

 

 

 

 
 


