
 0 

 اذکار
 ن برای  نوجوانا

 )متوسطه اوّل و دوّم(

 

 

 
 

 تدوین و تقدیم : 
 موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر         
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا نَ  ي ِّب ي نَلَ  عَ مُالَالس    وَ ة ُالَالص    وَ ينَمِالَعَ  الْ ب ِّرَ هِل   لِ دُمْحَلْاَ   

   .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ دٍم حَمُ
اسالم برای تمام جوان   نن د ي انس ا  و ب رای تم امي         

نشس  و و برساس  ت ا و س  ورد  و سوابي  د  و ...... برنام  ه و 

انج ام  آداب ساصي را تدارک دیده اسو تا آدمي هيچگاه ان 

 . سير و مفيد محروم نشودامور 

ب ه آداب    و نوجوان ا   وظيفه ما آشنا س استن ررنن دا        

النم اس و در ج  و ررا ي ری     نوجوانا اسالمي اسو و بر 

آداب اسالمي سعي و ت ال  ر راوا  نم وده  ت ا در دني ا ب ا       

برسورداری ان رضایل انساني ایام را سپری و در آسرت هم ان  

 …ب شو جاوید برسوردار شوند

دوره این رساله به منظورآشنا س استن دان آ آم ونا          

ب  ه اار  ار و ادعي  ه یومي  ه  ت ي  ه و   دو م متوسطط ه او و و

تدوین شده اسو ، اميد اسو در ای ن راس تا م ورد توج ه و     

قرار  يرد و با دعای سير سود م ا   جوانا اهتمام مربيا  و نو

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

ی نِِّقِ مَّهُللَّا اَحيَاَ وَ وتُمُاَ مَّهُاللَّ كَمِاسْبِ -1

 بار ( 3)   كَادَبَعِ ثُعَبْتَ ومَیَ كَابَذَعَ

 ا نام تومي ميرم و ننده مي شوم ، پرورد ارا !سداوندا، ب

 مي  رداني مرا ان عذابو در آ  رون ره بند انو را ننده 

 در اما  بدار . 

 
 خواندن آیه الکُرسی -2
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               . 
 

 

 سواند  قل هواهلل -3
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 سواند  سوره رلق -4  

      

                        

                       

                        
 

 خواندن سوره ناس -5
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 از خوابی بيدار ذکر 
 

 يهِلَاِ ا وَنَاتَمَاَ دَعْا بَانَيَحْی اَذِالَّ هِلَّلِ دَمْحَلْاَ *

 *  ورِشُالنُّ
 )سوابيد ( را بعد ان مرگ ستایآ پرورد اری ره ما

نمود و بان شو و رستاسيز ما بسوی او ) بيدار ( ننده 

 اسو.
 

 دعای ورود  به  دستشویی
 

 * ثِائِبَخَالْ ث وَبِخُالْ نَمِ بكَ وذُعُی اَنِّاِ مَّهُللَّاَ*
  ویی های مادی و معنپرورد ارا ! ان پليدبه نام سدا ، 

 . ( به تو پناه مي برم ) شياطين
 

 چپ ورود با پای 
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 دعای خروج  از دستشویی
 

  خداوندا! ، آمرزش تو را خواستارم  *  كَانَرَفْ*  غُ

ی نِِّعَ بَهَذْی اَذِالَّ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ*  یا بگو :  

 *  یانِافَعَ ی وَذَاَالْ
اایو و آنارم بود  ةسپاس پرورد اری ره آنچه مای

 من درع ررد و مرا عاريو بخشيد. ان

 ) خروج با پای راست (
 

 ذکر پيش از خوردن و آشاميدن 
 

 به نام اهلل      *   اللِّهِ مِسْبِ*  
 

 :   ید بگو ررامو  ررددر ابتدا ا ر 

 *  هِرِخِآ وَ هِلِوَّاَ اهللِ مِسْبِ  *
 پایا  آ   در ابتدا و اهلل نام ه ب
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 ذکربعد از غذا
 

 نَنا مِعلْاجْ ا وَانَقَسَ ا وَنَمَعَطْی اَذِالَّ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ* 

 *  ينَمِلِسْمُالْ
حمد و سپاس اهلل را ره این ) غذا ( را به من سوراند و 

 آ  را بدو  اراده و قدرت من رونیم  رداند .
 
 

 ذکر پيش از وضو
 

 به نام اهلل             *       اهللِ مِسْبِ*         
 

 ضو گرفتنهنگام و ذکر

ی ی فِلِ عْسِ ی وَبِنْی ذَلِ رْفِاغْ مَّهُللَّاَ* 

 *ی قِزْی رِی فِلِ كْارِبَ ی وَارِدَ
پرورد ارا !  ناهم را ببخآ  و سانه ام را وسيع 

 .  ردا  و رونیم را پر بررو ررما
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 ذکر بعد از وضو

 نَّاَ دُهَشْاَ وَ هُاللَّ الَّاِ هَلَاِ الَ نْاَ دُهَشْاَ* 

 نَی مِنِلْعَاجْ مَّهُللَّاَ  هُولُسُرَ وَ هُدُبْعَ داًمَّحَمُ

  *   ینَرِهِِّ َتَمُالْ نَی مِنِلْعَاجْ وَ ينَابِوَالتَّ
 واهي مي دهم تن ا اهلل معبود به حق، یکتا و بي 

شریک اسو و  واهي مي دهم ره محمّد بنده و 

ررستاده اوسو. سداوندا، مرا ان توبه رنند ا  و 

 ه . پاريز ا  قرار بد
 

 خواندن سوره فاتحه

  *                  
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         *   

سپاس و ستایآ سداوندی  *  بخشندة م ربا سداوند بنام

بخشنده و  * را سزاوار اسو ره پرورد ار ج انيا  اسو.

      تن ا تو را عبادت * مالک رون جزا اسو. * م ربا  اسو.

) پرستآ ، بند ي و اطاعو( مي رنيم و تن ا ان تو یاری  

راه رساني  * ما را به راه راسو راهنمایي ررما. * مي طلبيم.

ح( ره  ) همچو  انبياء ، صدیقين ، ش داء و بند ا  صال

) به سب     بدانا  نعمو داده ای ، نه راه آنا  ره بر ایشا 

 ررته ای ، و نه    آ اهي ان حق و عدم پيروی ان آ ( سشم 

راه  مراها  ) ره بدو  آ اهي و روررورانه ان دیگرا  

 * تبعيو مي رنند(.
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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 

 ،   رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ  * سَمِعَ اهللُ لِمَنْ  حَمِدَهُ* 

اهلل ستایآ ، ستایشگرا  را مي شنود و مي پذیرد . 

 ای  سداوند ما ، سپاس و ستایآ تن ا برای توسو.

 

 ذکر سجده 

 سَبْحَانَ رَبِِّیَ الْاَعَلَی وَ بِحَمْدِهِ  **  

سداوند بلند مرتبه ام  را به پاري یاد مي رنم و به 

 ستایآ او مشغولم .
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 دعای نشستن بين دو سجده 

 رَبِِّ  اغْفِرْ لِی  وَ ارْحَمْنِی  **  

 سداوندا مرا بيامرن  و به من رحم رن .  
 

 تشهد 

. لهِلِ اتُبَيِال َّ اتُوَلَالصَّ اتُکَرَبَالمُ اتُيَّحِلتَّاَ* 

ُرَ وَ یُبِاالنَّهَیُّاَ يكَلَعَ المُلسَّاَ . هُاتُکَرَبَ وَ اهللِ حَمة 

 دُشهَ. اَ ينَحِالِالصَّ اهللِ ادِبَی عِلَعَ ا وَلينَعَ المُلسَّاَ

 اهللِ ووُسُرَ داًمَّحَمُ نَّاَ دُشهَاَ وَ اهللُ ااِلَّ هَلَاِ ن الَاَ

  *  دِمَّحَی مُلَعَ لِِّصَ مَهُاللَّ

همه ی ننده بادها ، نمانها و دعاهای پاک تن ا 

برای اهلل اسو . ای پيامبر! سالم ، رحمو و          

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

بند ا  شایسته اهلل باد ،  واهي مي دهم ره تن ا 
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اهلل معبود به حق اسو و  واهي مي دهم محمّد 

بنده و ررستاده اوسو . سداوندا ، بر محمّد و آل 

 محمّد درود ررسو .

ی لَعَ تَيْلَّا صَمَکَ دٍمَّحَمُ ی آوِلَعَ وَ …* 

 كَنَّاِ ينَمِالَعَی الْفِ يمَاهِرَبْاِ ی آوِلَعَ وَ يمَاهِرَبْاِ

 *.يدٌجِمَ يدٌمِحَ
د و مغفرت و رحمو سود را شامل رسا  و پيروا  محمّ

 ردا  همانگونه ره توجه ررمودی و مرحمو رردی بر 

ابراهيم و بر رسا  و پيروا  ابراهيم در ميا  ج انيا  . 

 .سداوندا تو ستوده و بزر واری
 

 ود به منزو ذکر ور
ی لَعَ ا ، وَنَجْرَخَ اهللِ مِسْبِ ا، وَنَجْلَوَ اهللِ مِسْ*  بِ

  ا  *نَلْکَّوَا تَنَرَبَّ اهللِ
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مي رویم و   به نام اهلل وارد مي شویم و به نام اهلل بيرو 

 تن ا بر اهلل ، سداوند سویآ تورل مي رنيم.
 

 ذکر خروج از منزو
 

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

( بر سدا  بنام سدا ، ) در رارهایم*   هِاللَّبِ الَّاِ ةَوَّقُ

تورل نمودم و هيچ نيرو و قدرتي نيسو جز نيرو و 

 قدرت اهلل.
 

 دعای ورود به مسجد
ُالَالصَّ، وَ اهللِ مِسْ*  بِ ، اهللِ ووِسُی رَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُ

 * كَتِمَحْرَ ابَوَبَاَ لِی حْتَافْ مَّهُللَّاَ

 به نام اهلل ، و درود و سالم بر ررستاده اهلل ، سداوندا

 ، درهای رحمو سود را بر رویم بگشا. 

 ورود با پای راست  
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 دعای خروج از مسجد
 

ُ*  بِسْمِ اهللِ ، وَالصَّالَ وَ السَّالَمُ عَلَی رَسُووِ اهللِ،  ة ُ

 * كَلِضْفَ نْمِ كَلُاَسْنِِّی اَإِ مَّهُللَّاَ

به نام اهلل ، و درود و سالم بر ررستاده اهلل ،   

 ، بخشآ تو را سواهانم .  سداوندا
 )خروج با پای چپ ( 
 

 ذکر شنيدن اذان 
 مانند آنچه موا  مي  وید تکرار مي رنيم جز در : 

 ح*الَفَی الْلَعَ یَّحَ ه وَالَی الصَّلَعَ یَّ*  حَ

 اری بشتاب برای نمان و بشتاب برای رستگ

 ره مي  ویيم : 

 *  اهللِبِ الَّاِ ةَُوَّقُ الَ وَ وَوْحَ * الَ
و هر د ر وني ) ان حالو  ناه به طاعو ( و توانایي 

 ) انجام نيکي ( تن ا به یاری اهلل اسو . 
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 اذان دعای بعد از 

ِ ةِ ِ التَّامَّه ، وَالصَّالةاَللِّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعوَ *
 ْلَفِضیلََةُوَا ِسیلََةُمَّداً )ص( اَلوَالقَائِمَه ، آتِ مُحَ

الَّذِی وَعَدتَهُ اِنَّكَ ال  نِوَابْعَثهُ مَقاماً مَحمُوداً

   * تُخلِفُ المِيعادُ
د ای پرورد ار این دعوت رامل و نمان استوار ، محمّ

ربو و برتری عنایو ررما و او را در مقام را قُ

 ز .برجسته و ستوده ای ره وعده داده ای ، برانگي
 

 تفتاح(سْاالحرام )اِ ة يرَبِکْپس از تَدعای 
 

 ضَرْاَالْوَ اتِاوَمَالسَّ رَ َی فَذِلَّلَ یَهِجْوَ تُهْجَوَ * 

 نَّ. اِ ينَکِرِشْمُالْ نَا مِنَا اَمَ وَ ماًلِسْمُ يفاًنِحَ

 بِِّرَ هِلَّی لِاتِمَمَ وَ ایَيَحْمَ ی وَکِسُنُ ی وَتِالَالصَّ
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 نَا مِنَاَ وَ تُرْمِاُ كَلِذَبِ وَ هُلَ یكَرِشَ الَ ينَمِالَعَالْ

 * .ينَمِلِسْمُالْ
من رو به سوی رسي مي رنم ره آسمان ا و نمين را آرریده 

( بکنارم و تسليم او بوده  اسو و من ) ان هر راهي جز راه او

   و ان نمرة مشررا  نيستم . همانا نمان و عبادت و نیستن 

( و مرد  من ان آ   سدا اسو ره پرورد ار  ) رو  نند ي

ج انيا  اسو. سدا را هيچ شریکي نيسو و به همين 

) تسليم شد ا   دستور داده شده ام و من ان مسلمانا 

 محض اوامر سداوند ( هستم.
 

 

 دعای پيش از سالم نماز
 

 

 وَ  رِبْقَالْ ابِذَعَ نْمِ كَبِ وذُعُنِِّی اَإِ مَّهُللَّ*  اَ

 نْمِ وَ اتِمَمَ وَ ءِايَحْمَالْ فِْتَنةُِ نْمِ وَ مَنَّهَجَ ابِذَعَ

 * اوِجَّالدَّ يحِسِمَالْ فِْتَنِةُ رِشَ
سداوندا ان شکنجه قبر ، عذاب ج نِّم ، سختي های نیستن و مرد  و 

 .  به تو پناه مي برمدروغگوی سریع السير شر و بدی دجّال 
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 ذکر سجده تالوت
 وَ هُعَمْسَ قَّشَ وَ هُقَلَی خَذِلَّلِ یَهِجْوَ دَجَ*  سَ

 نُسَحْاَ اهللُ كَارَبَتَفَ هِتِوَّقُ وَ هِلِوْحَبِ هُرَصَبَ

 * ينَقِالِخَالْ
آ  را آررید ، با چ ره ام را بر نمين ن ادم برای رسي 

توانایي ا  به من شنوایي و بينایي داد . پس پر بررو 

  اسو اهلل ، ره نيکوترین آرریننده اسو .
 

 از نمازاذکار بعد 
 

 ،  ، اَسْتِغْفرُاهللِ ، اَسْتِغْفرُاهللِاهللِفرُغْتِسْاَ*  
    ان اهلل آمرن  مي طلبم 

 وَ تَکْارَبَ، تَ مُالَالسَّ كَنْمِ وَ مُالَالسَّ تَنْاَ مَّهُللَّ*  اَ

 *  امِرَکْاِالْ وَ وِالَجَا الْا ذَیَ تَيْالَعَتَ
المتي ان جان  توسو ، ، یکي ان نام های تو سالم اسو و سسداوندا 

 ای باشکوه برتر و بزر وار . ، سير و سوبي تو رراوا  و هميشگي اسو 
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 خواندن آیه الکرسی
 

   اهلل را به پاري یاد مي رنم  بار ( 33)اهلل  انَحَبْسُ
    اهلل را مي ستایم   بار ( 33) هِلَّلِ دُمْحَلْاَ
 اهلل بزرگ اسو       بار ( 33) رْبَکْاَ هللُاَ
 

 : سپس مي  وید
 

 

 وَ كُلْمُالْ هُ، لَ هُلَ یكَرِشَ الَ هُدَحْوَ اهللُ الَّاِ هَلَاِ *  الَ

 یر *دِقَ ءٍیْشَ لِِّی کُلَعَ وَهُ وَ دُمْحَالْ هُلَ
، یکتا و بي شریک اسو. تن ا اهلل معبود به حق   

هر اوسو و او بر  ررمانروایي و ستایآ تن ا مختص

 چيزی تواناسو . 

 

 



 19 

 اره ِ مجلسذکر کف
 الَّاِ هَلَاِ الَ نْاَ دُهَشْاَ كَدِمْحَبِ وَ مَّهُاللَّ كَانَحَبْ* سُ

 *  كَيْلَاِ وبُتُاَ وَ كَرُفِغْتَسْاَ تَنْاَ
، تو را به پاري یاد مي رنم و تو را مي ستایم،  سداوندا

 واهي مي دهم ره تن ا تو معبود به حق هستي و ان تو 

 بان مي  ردمآمرن  مي سواهم و به سوی تو 
 

 فضيلت سالم کردن 
ردام ویژ ي )صلي اهلل عليم و سلم (  شد ان پيامبر سئوال

 اسالم ب تر اسو ؟ ررمودند : 

*  تُ ْعِمُ ال َّعَامَ ، وَ تَقْرَأُ السَّالَمَ عَلَی مَنْ عَرَفْتَ 

 وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ  *

غذا داد  و سالم ررد  بر رسي ره مي شناسي و 

 شناسي .  رسي ره نمي
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 ذکرپوشيدن لباس
 نْمِ يهِنِقَزَرَ ا وَذَ* اَلحَمدُ لِلَهِ الَّذِی کَسانِی هَ

 *  ةٍوَّقُ الَ ی وَنِِّمِ وٍوْحَ رِيْغَ

اهلل را ره این ) لباس( را بر من و ستایآ سپاس  

پوشاند و آ  را بدو  اراده و قدرت من برایم رراهم 

 آورد . 
  

 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 اسو به نام اهلل

اسو سدایي ره این ) وسيله نقليه ( را برایما  رراهم 

الي ره ما نمي توانستيم آ  را رراهم رنيم و ررد در ح

  همانا ما به سوی او بان سواهيم  شو .  
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 ذکر هنگام ورود به بازار
 وَ كُلْمُالْ هُ، لَ هُلَ یكَرِشَ الَ هُدَحْوَ اهللُ الَّاِ هَلَاِ * الَ

 وتُمُیَ الَ یٌّحَ وَهُ وَ يتُمِیُ ی وَيِحْیُ دُمْحَالْ هُلَ

 یر *دِقَ ءٍیْشَ لِِّی کُلَعَ وَهُ وَ رُيْخَالْ هِدِيَبِ
، یکتا و بي شریک اسو .  حق تن ا اهلل معبود به

، ننده مي رند و  ررمانروایي و ستایآ تن ا برای اوسو

ر و او ننده اسو و نمي ميرد و همه سي مي ميراند ،

سوبي ها تن ا در دسو اوسو و او بر هر چيزی بسيار 

 تواناسو .   

 ددعای شنيدن صدای با
 

 نْمِ كَبِ وذُعُاَ ا وَهَرَيْخَ كَلُآَسْنِِّی اَإِ مَّهُللَّ* اَ

 ا *هَرِِّشَ
، همانا من سير و سوبي آ  را ان تو سواستارم  سداوندا

 و ان شر و بدی آ  به تو پناه مي برم .
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 صدای رعد و برق ندعای شنيد
 

ُِ*  سُبْحَانَ الَّذیِ یُسَبِِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْماَلَ ُئ  َکة 

 مِنْ خِيفَتِهِ  *

پاک و منزه اسو آ  ره رعد ، او را به پاري      

مي ستاید و به ستایآ او مشغول اسو و ررشتگا  

 نيز ار ترس عظمو او به ستایآ مي پردانند.

 

 دعای هنگام باریدن باران
 

 * عاًافِنَ باًيِِّصَ مَّهُللَّ* اَ
 ، بارا  سودمندی را بر ما ررو ریز . سداوندا

 

 دعای پس از باریدن باران
 * هِتِمَحْرَ وَ اهللِ لِضْفَا بِنَرْ ِ* مُ

  بر ما باریدبه رضل و رحمو اهلل



 23 

 دعای هنگام درد اعضا
 دسو سود را برجایي ان بد  ره درد مي رند بگذار و بگو :

 به نام اهلل* ، بِسْمِ اهللِ ، بِسْمِ اهللِ اهللِ مِسْ* بِ

 و هفو بار بگو : 

 * رُاذِحَاُ وَ دُجِا اَمَ رِِّشَ نْمِ هِتِرَدْقُ وَ اهللِبِ وذُعُ*  اَ
به اهلل و قدرت او پناه مي برم ان شر  ررتاری ها و آنچه 

 ار آ  مي ترسم و پرهيز مي رنم .
 

 دعای ع سه 
 هر اه یکي ان شما عطسه ررد بگوید : 

حمد و ستایآ تن ا برای اهلل )  *  هِلَّلِ دُمْحَلْاَ*  

 برادر مسلمانآ سطاب به او بگوید : ( و  اسو 

) سداوند به شما رحم رند ( و  * اهللُ كَمُحَرْیَ*  

 * مْکُالَبَ حْلِصْیُ وَ اهللُ مُیکُدِهْیَ*  او هم بگوید: 

  رداند (. حالتا  را نيکو) سداوند شما را هدایو و 
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 دعای عيادت بيمار
 

 يمَظِعَالْ اهللَ وُاَسْ. اَ اهلل اءَشَ نْإِ ورٌهُطَ سَبَاْ * الَ

 بار ( 7)  *  كَيَفِشْیَ نْاَ يمِظِعَالْ شِرْعَالْ بِِّرَ

باري نيسو چو  )بيماری( پاک رننده  ناها  اسو 

اهلل ا ر بخواهد . و ان اهلل بزر وار ، سداوند عر  بزرگ 

 . مي سواهم ره شفایو دهد
 

دعا برای کسی که به مصيبتی گرفتار 

 شده است
 

ی ی فِنِرْجِاَ مَّهُللَّ، اَ ونَعُاجِرَ يهِلَا اِنَّإِ وَ هِلَّا لِنَّ* إِ

 ا *هَنْمِ راَيْی خَلِ فْلُاخْ ی وَتِيبَصِمُ
 

سوی او بان مي  ردیم،  ما بند ا  اهلل هستيم و به

، به ساطر مصيبو هایم مرا پاد  بده و به  سداوندا

  ب تر عنایو ررما . يجای آ  ، جایگزین
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 ميتتسليت گفتن به خانواده 
 

 * كَرَجْاَ اهللُ مَظَعْ* اَ
 اهلل پادا  تو را بزرگ  رداند . 

 

 زیارت قبوردعای 
 

 وَ ينَنِمِؤْمُالْ نَ، مِ ارِیَالدِِّ لَهْاَ مْکُيْلَعَ مُالَلسَّ* اَ

 مْتُنْ، اَ ونَقُحِالَ مْکُبِ اهللُ اءَشَ نْا إِنَّإِ وَ ينَمِلِسْمُالْ

 ا وَنَلَ رْفِاغْ مَّهُللَّ، اَ فٌلَخَ مْکُلَ نُحْنَ وَ فٌلَا سَنَلَ

 *  مْکُلَ
منا  و مسلمانا  سارن در این سالم بر شما ای مؤ

قبرستا  ، ما هم ا ر سدا بخواهد به شما مي پيوندیم، 

واهيم آمد . شما س شما پيآ ان ما ررتيد و ماهم ان پس 

 .د را بيامرن سداوندا ، ما و شما
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 دعای هنگام عصبانيت و راندن شي ان
 

 *  اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيْ َانِ الرَّجِيم *
 ان شر شيطا  رانده شده به اهلل پناه مي برم . 

 

دعای کسی که کاری بر او دشوار شده 

 است
 

 تَنْاَ وَ الَهْسَ هُتَلْعَا جَمَ الَّاِ لَهْسَ الَ مَّهُللَّ* اَ

 * الًهْسَ تَئْا شِذَاِ نَزْحُالْ لُعَجْتَ
سا  نيسو  مگر اینکه تو آ  را ری آهيچ را،  سداوندا

آسا   رداني ، و تو حُز  و لندوه را ا ر بخواهي آسا  

 مي  رداني . 
 

 دعا برای کسی که به تو نيکی کرده است
 

 اهلل تو را پادا  نيک دهد .       * راًيْخَ اهللُ اكَزَ* جَ
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 ذکر هنگام رخ دادن کاری ناخوشایند
 

 * لَعَفَ اءَا شَمَ وَ اهللَرُدَّقَ *
 اهلل تقدیر ررد و هر آنچه بخواهد انجام مي دهد.

 

ذکر برای کسی که کاری خوشایند 

 برایش اتفاق افتاده است
 

 * اتِحَالِالصَّ مُّتِتَ هِتِمَعْنِی بِذِالَّ هِلَّلِ دُمْحَلْ* اَ
حمد و ستایآ ان آ  اهلل اسو ره رردارهای شایسته 

 به بررو نعمو او رامل مي شود.
 

رای کسی که کاری ناخوشایند ذکر ب

 برایش اتفاق افتاده است
 * اوٍحَ لِِّی کُلَعَ هِلَّلِ دُمْحَلْ* اَ

 در هر حال حمد و ستایآ ان آ  اهلل اسو .
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 دعای هنگام ترس 
 

 *    اهللُ الَّاِ هَلَاِ *  الَ
 معبود به حقي جز اهلل نيسو 

 

 دعا هنگام دیدن ماه نو
 

 انِیمَاِالْوَ نِمْاَالْا بِنَيْلَعَ مَّهُللَّ، اَ رْبَکْاَ هللُ* اَ

 ا وَنَبَّرَ بُّحِا تُمَلِ يقِفِوْالتَّوَ مِالَسْاِالْوَ َمةُِالَالسَّوَ

 * اهللُ كَبُرَ ا وَنَبُّی، رَضَرْتَ
نو را بر ما مایه ی امنيو  ه، ما اهلل بزرگ اسو ، سداوندا

 و استمرار ایما   و تندرستي و اسالم قرار بده و این ماه

          را برای مورقيو در آنچه دوسو مي داری و 

( تن ا اهلل  ) ای ماه مي پسندی بر ما مبارک  ردا 

 سدای ما و سدای توسو. 
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 دعای اف ار روزه دار
 تُعْجَرَ كَيْلَاِ وَ تُنْآمَ كَبِ وَ تُمْصُ كَلَ بِِّا رَیَ *

 * تُرْ َفْاَ كَقِزْی رِلَعَ وَ
توسو و به تو ایما  آورده ام و پرورد ارا، رونه ام برای 

 به سوی تو بر مي  ردم و با رونی تو ارطار مي رنم . 
 

 پاسخ روزه دار به دشنام دهنده
 

 * مٌائِی صَ، ِانِِّ مٌائِی صَ* اِنِِّ
 همانا من رونه ام ، همانا من رونه ام . 

 

 دعای درخواست خير دنيا و آخرت
 

َُحَسُا يَنْی الدُّا فِنَاتِا ءَنَبَّ* رَ ُ ةُِرَخِآی الْفِ وَ َنة   وَ َحَسَنة 

 * ارِالنَّ ابَذَا عَنَقِ
و ما را ان  ، در دنيا و آسرت ما را نيکي عطا ررما سداوندا

 عذاب آتآ رهایي ده .
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 تکبيرهای عيد ف ر و قربان
 اهللُ الَّاِ هَلَاِ الَ ،ر بَکْاَ هللُاَ، ر بَکْاَ هللُاَر ، بَکْاَ هللُ* اَ

اهلل بزرگ اسو، د * مْحَالْ هِلَّلِ وَ رُبَکْاَ هللُاَ ،ر بَکْاَ هللُاَ

هلل ا، اهلل بزرگ اسو تن ا اهلل معبود به حق اسو اهلل بزرگ اسو، 

و ستایآ تن ا برای اهلل  بزرگ اسو اهلل بزرگ اسو و سپاس

 .  اسو

 فضيلت درود فرستادن بر پيامبر
 )صلي اهلل عليم و سلم (

 قال صلي اهلل عليه و سلم : 

صَلَّی اهللُ عَلَيْهِ بِهَا  ة نْ صَلَّی عَلَیَّ صَالَ*  مَ

هر رس  ررمود : )صلي اهلل عليم و سلم (پيامبر عَشْراً  * 

بر من درودی ررستد سداوند در برابر آ  ، ده بار بر 

 او درود و رحمو مي ررستد . 
 

   *  اَللَّهُمَّ صَلِِّ  وَ سَلِِّمْ عَلَی نَبِيِِّنَا مُحَمَّد *
 م بفرسو  ا ، بر پيامبرما  محمّد درود و سالسداوند


