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  ءنوشته

  بزرگ الشيخ عبدالعزيز بن بازءعالمه
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  ءترجمه
أبو عبدا:  

  إسحاق بن عبدا بن حممد الدبريي العوضي
  هـ ق١٤٢١چاپ اول 

  )٦( من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين ءسلسله
  .ن آگاهي ميدهد خداوند بهر كس اراده خير داشته باشد او را در دي



  

  

نواقض اســالم

-٢- 
نواقض اإلسـالم

  
  

  : مرتجمءمقدمه
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             َّيا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاتـه وال متـوتن إال

  ] .١٠٢آل عمران  . [وأنتم مسلمون
 خدا تـرس  ءاى أهل إميان از خدا بترسيد چنانكه شايسته       [

وسته بياد او باشيد و شكر نعمـتش را جبـاى           بودن است، پي  
  ] .آريد تا منىريد جز بدين إسالم

            يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم مـن نفـس
واحـدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساًء         
واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحـام إنَّ اهللا كان عليكم          

  ] .١النساء  . [رقيباً
 ءدم بترسيد از پروردگار خود، آن خدائى كه مهه        اى مر [

خلق كرد،   مشا را از يك تن بيافريد، و هم از آن جفت او را            
و از آن دو تن خلقى بسيار از مرد و زن در اطـراف عـامل                

  يكـديگر  بترسيد از آن خدائى كه بنـام او از         برانگيخت، و 



  

  

نواقض اســالم

-٣- 
نواقض اإلسـالم

ـ  ـ خدا را در نظر آريدمسئلت و درخواست مىكنيد  و در  
 أرحـام كوتاهى مكنيد كه مهانا خـدا مراقب أعمـال          ءهبار

  ] .مشاست
          يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً يصلح

لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد          
  ] .٧١ ـ ٧٠األحزاب  . [فاز فوزاً عظيماً

و اى كسانيكه إميان آورديد، متقى و خدا ترس باشـيد،           [
مهيشه حبق و صواب سخن بگوئيد، تا خدا أعمـال مشـا را             

اصالح فرمايد، و از گناهان مشا درگذرد و هـر           بلطف خود 
 سعادت و پريوزى    كه خدا و رسول را اطاعت كند البته به        

  ] .بزرگ نائل گرديده است
برادران فارسى زبان جهان اين كتاب كـه در حقيقـت           

هـم اسـت و     حجم آن كوچـك وىل حمتواى آن بـسيار م        
 ء نـام دارد و عالمـه      خمالفت با اسالم   يعىن   )نواقض اسالم (

بزرگ مفىت عام عربستان سعودى آنرا نوشته به مشـا تقـدمي            
مىدارمي تا برايتان سرمشقى در پريوى از آئني پـاك اسـالم            
باشد، زيرا ممكن است انسان اين كارها ـ يعىن خمالفتها ـ را   

 است، و جهل و ناداىن      اجنام دهـد بطورى كه جاهل و نادان      
  .او سبب كفر او گردد 



  

  

نواقض اســالم

-٤- 
نواقض اإلسـالم

پس با خواندن اين كتاب و عمل به آن برايتـان واضـح             
خواهد شد كه نواقض اسـالم يعىن چـه، و آن نـواقض و             

  .خمالفتها چه چيزها هستند 
از خداوند خواستارمي اين عمل ناچيز را خالص براى رضا          

  .و خشنودى خود قرار دهد 
  .مد هللا رب العاملني و آخر دعوانا أن احل

  
وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه          

  .أمجعني 
  عربستان سعودى ـ رياض

  .ق . هـ ١٤١٣ شوال ١٦
  إسحاق دبريى

  
  
  
  



  

  

نواقض اســالم

-٥- 
نواقض اإلسـالم

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وصلى اهللا وسـلم       
على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم          

  :سان    أما بعدبإح
اى برادر و خواهر مسلمان بدان كه خداونـد تبـارك و            
تعاىل بر متامى بندگان خود دخول در دين مبني اسالم و متسك 
و پايدارى به آئني آنرا واجب كرده است و از خمالفت با آن             

 براى دعـوت    بر حـذر داشته است، پيامربى بنام حممد        
بعوث فرموده اسـت،    مردم به اين ديـن مبني بسوى آنان م       

پس هر كس اطاعت ايـن پيـامرب را بكنـد از هدايــت              
معصيت و نافرماىن او را بكند      شـدگان است، و هـر كس      

   .از گمراهان است
خداوند متعال در بسيارى از آيه هاى قرآن جميد مسلمانان          
را از ردت و بر گشنت از دين و ساير انواع شرك و كفر بـر          

  .حذر داشته است 
 )١( اسالم ـ رمحهم اهللا ـ در باب حكم مرتـد   و علماى

ذكر كرده اند كه ممكن است مسلمان مرتد و از دين خارج            

                                                           
  . برگشته باشد او را مرتد گويند كسى كه از دين) ١(



  

  

نواقض اســالم

-٦- 
نواقض اإلسـالم

شود، آم با ارتكاب و اجنام بعضى از اعمـال كـه آنـرا              
  .نـواقض و خمالفت با اسالم ناميده اند 

و آن نواقض سبب مىشود جان و مال او حالل شده از            
  .دايره اسالم خارج گردد 

ترين اين نواقض ها ده چيز انـد كـه علمـاء و             و شديد 
دانشمندان اسالم آنرا در كتااى خود ذكر كرده اند، و مـا            
آنرا بطور خمتصر براى مشا برادران و خواهران مسلمان ذكـر           
مىكنيم تا از آن خمالفتها و نواقض اسالم بر حذر باشيد، بـا             
 خمتصر توضيحى در بعضى از خمالفتها كه به دنبال آن ذكـر           

  .خواهيم كرد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

نواقض اســالم

-٧- 
نواقض اإلسـالم

  نواقض اسالم
 شـرك آوردن در عبادت خـداى يكتا و براى او          :اول

  .شريك قائل شدن 
إنَّ اهللا ال يغفر أن يشرك بـه        : خداوند متعال ميفرمايد  
  ] .١١٦النساء  . [ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

خـداوند شرك ورزيدن به ذاتش را منىبخشد و غري از          [
  ] .گر را مىبخشد براى كسيكه خبواهدشرك گناهان دي

ومن يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه : و مهچنني مىفرمايد  
  ] .٧٢املائدة  . [اجلن ومأواه النار وما للظاملني من أنصار

و كسيكه به خداوند شرك ورزد خداوند ـشت را بـر او             [
حرام كرده است و جايگاه او در جهنم است و ستمگران هيچ يار             

  ] .رى ندارندو ياو
و از مجله شرك در عبادت خـداوند متعال دعا كـردن           
مردگان و طلب مدد خواسنت از آاست، و مهچـنني نـذر            

   .)١(كردن و ذبح و قرباين براى آاست
 كسيكه بني خود و بني خدا واسطه قرار دهد و از            :دوم

) يعىن دعاى خود را متوجه او سازد      (آن واسطه چيزى خبواهد     

                                                           
  .مانند كسيكه بر سر قربستاا قرباىن كند ) ١(
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-٨- 
نواقض اإلسـالم

فاعت بطلبد و بر او تـوكل كند، چنني اشخاصى         و از او ش   
  .امجاع علماء و دانشمندان اسالم بر كفر آنان است 

 كسيكه مشركان را كافر نداند، و يا اينكـه در           :سـوم
كفر آن مشركان شك و ترديد داشته باشد، و يا اينكه مذهب            

  .آن مشركان را صحيح بداند كافر است 
 كـه هـدايت و       كسيكه اعتقاد داشـته باشـد      :چهارم

 كاملتر و تـر اسـت از        دستورهاى غري رسـول اكرم     
، و يا اينكه بگويـد      هدايت و دستورهاى رسـول اكرم      

 تر اسـت از حكـم و         رسول اهللا    حكم و قضاوت غري   
، ماننـد كـسانيكه حكْـم و قـضاوت          قضاوت پيامرب   

 را كه غري شرعى باشد بر قوانني شرعى و ديـىن            )١(طواغيت
  .ىدهند و اينها مهه كافر مىباشند برترى م
 براى امت    كسيكه به چيزى از آنچه رسول اهللا         :پنجم

اسالمى از هدايت بشرى و قضاوت و حكْم به قرآن و سنت            
آورده، بغض ورزد، اگر چه به آن حكم عمـل كنـد، در             

  .حاليكه از آن نفرت دارد، باز هم جزو كافران مىباشد 
لك بأنهم كرهوا ما أنـزل      ذ: خداوند متعال مىفرمايد  

  ] .٩حممد  . [اهللا فأحبط أعماهلم
                                                           

  .قوانني رمسى كشورى ) ١(
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-٩- 
نواقض اإلسـالم

كـه  ) قـرآىن (اين را بدان سبب است كه آنان از آنچه          [
خداوند نازل فرمود كراهت داشتند پس خـداوند اعمالشان        

  ] .را حمو و نابود كرد
 هر كسيكه به چيزى از دين مبني اسالم مسخره و           :ششم

 آنرا از طـرف     ل اهللا   ريشخند كند، مهان ديىن كه رسـو     
باريتعاىل آورده، و يا از ثواب و نيكى و پاداش آن، و يـا از               
جزا و عقاب و كيفر آن، كافر شود، و دليلش قول تبـارك و    

قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم     : تعاىل است كه مىفـرمايد   
التوبـة   . [تستهزؤون ال تعتذروا قـد كفرمت بعد إميانكم      

  ] .٦٦ ـ ٦٥
و پيغمرب او اسـتهزاء و      ) قرآن( خبدا و آيات او      بگو آيا [

عذر خواهى نكنيـد  مسخره ميكرديد؟ ـ از كار خود ـ   
زيرا كُفْرتان بعد از اينكه تظاهر به اميان مىكرديد ظاهر          

   .]و آشكار گرديد
 سحر و جادوگرى و آنچه شامل آن مىـشود از           :هفتم

 قبيل طر و دسىت بني دوستان و جلِب آن بـراى ديگـران و             
كسيكه آنرا اجنام دهد، و يا از آن راضى شود كافر گردد و             

وما يعلمان من   : دليل قول تبارك و تعاىل است كه ميفرمايد       
  ] .١٠٢البقرة  . [أحد حىت يقوال إنما حنن فتنة فال تكفر
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-١٠- 
نواقض اإلسـالم

اين دو شخـص صاحل كسى را آموزش منىدادند تا آنكه          [
ـ           ت بـراى   قبالً بـه او گوشـزد مىكردند كه ما بـه حقيق

امتـحان آمده امي تا دانسته شود چـه كساىن كفر را بر اميـان   
ترجيح مىدهند و طالب فراگرفنت سحر مىشوند، پس تو اى          

  ] .)١(شنونده كافر مشو
 پشتيباىن كـردن از مشركان و يارى كردن آنان         :هشتم

بر ضد مسلمانان، و دليل آن قـول باريتعـاىل اسـت كـه              
م فإنه منـهم إنَّ اهللا ال يهـدى       ومن يتوهلم منك  : مىفرمايد

  ] .٥١املائدة  . [القوم الظاملني
و هر كسى كه از مشا مسلمانـان آنـانرا ـ يهـود و    [

نصارى ـ دوست گريد او از مجله آنان بشمار مىرود، يقيناً  
  ] .)٢(خدا براه راست منىرساند گروه ستمكار را

از  كسيكه معتقد باشد كه بعضى از مردم مىتوانند          :م
  . خارج شوند كافر مىباشد شريعت و دين حممد 

ومن يبتـغ غـري     : خـداوند تبارك و تعاىل مىفرمايد    
 . اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسـرين          

  ] .٨٥آل عمران [
                                                           

  .و سـحر طلب مكن زيرا با عمل كردن به سحر كفر شخص ظاهر مىشود ) ١(
  .كسانيكه خبود ستم مىكنند و با كافران دوسىت بر قرار مىكنند ) ٢(
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-١١- 
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و هر كسيكه غري اسالم ـ براى ديندارى ـ ديىن ديگر   [
 آخـرت از    خبواهد پس هرگز از او پذيرفته منىشود و او در         

  ] .زيانكاران است
 روى گرداىن و اعراض منـودن از ديـن خـدا و             :دهم

  .نياموخنت اسالم و عمل نكردن به آن 
ومن أظلم ممن ذُكِّر    : و دليل آن قول خداوند مىفرمايد     

 . بآيات ربه مث أعرض عنها إنا مـن اـرمني منتقمـون           
چه كسى ستمگرتر اسـت از كـسيكه        [] . ٢٢السجدة  [

پروردگارش به او ياد آورى شود سـپس او از آيـات            آيات  
مـا از   ) هيچ كس ستمگرتر از او نيست     (روى گرداىن كند    

  ] .جنايتكاران انتقام مىگريمي
و در متامى اين نواقض و خمالفتها بني اينكه انسان جـدى           
باشـد و يا اينكه شوخى كنـد و يا از اجنام آن بترسد، هيچ             

 مكره يعىن جمبور شود به اجنام       فرقى وجود ندارد، مگر كسيكه    
  .آن عمل در حاليكه او راضى نيست 

و مهه اينها از امور خطرناكى است كه ممكن است مردم           
  .در آن واقع گردند 

پس بر مسلمان الزم است از آا بر حذر باشد و بترسد            
از اينكه در اين گناهان بيفتد و بايد از آن اجتنـاب و دورى              

  .ورزد 



  

  

نواقض اســالم

-١٢- 
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  :مالحظه شود
در خمالفت و نواقض چهـارم بعـضى از مـسائل وارد            

  .مىشود كه برايتان توضيح مىدهيم 
هر كس اعتقاد داشته باشد كه قوانني وضـعى و رمسـى            

 بشر است از   ءاز ساخته كشور كه مردم آنرا اختراع كرده اند و         
   .دين مبني اسالم تر است

يا اينكه بگويد دستور اسالم براى قرن بيستم غري قابـل           
  .بول است ق

ـ     سـبب  و يا اينكه بگويد شريعت اهلى ـ دين اسـالم 
خسارت و عدم پيشرفت، و سبب عقب ماندگى مـسلمانان          

  .در قرن بيستم شده است 
يا اينكه بگويد دين اسـالم فقط واسـطه و رابطـه اى            
است بني خدا و بنده، و هيچ ربطى در ساير شؤون زنـدگى             

  .ه باشد نيز كافر است ندارد، پس كسيكه اين اعتقاد را داشت
هر كس معتقد باشـد كه بريدن دست دزد و سنگسار          
كردن زن يا مرد زنا كارى كه قبالً ازدواج كـرده و يـا در     
حال حاضر متأهل است براى اين زمان غري قابل قبول است           

  .نيز كافر مىباشد 
 و قـضاوت    هر كس عقيـده داشته باشد كه حكم منودن       

 فروش و حدود اهلى بغـري از        كردن در معامالت خريـد و    
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-١٣- 
نواقض اإلسـالم

حكم خداوند عز وجل جايز است كافر مىشود، اگر هم به           
  .اين عقيـده نباشد كه آن حكم از حكم خداوند تر است 

زيرا با اين عمل و اعتقاد آنچه بطور امجـاع مـسلمانان            
خداوند آنرا حـرام كرده، او آنرا حالل دانـسته اسـت، و            

 دانـسته و حرمـت آن       كسى چيزى از آنچه خداوند حرام     
واضح و آشكار باشد، ماننـد زناكـارى و شـراخبوارى و            
رباخوارى و قضاوت و حكم بغري از شريعت اهلى آن شخص           

  .به امجاع مسلمانان كافر است 
بار اهلى ما از غضب و خشم و عقاب دردناك تو، به تـو          

  .پناه مىربمي 
وصلى اهللا على عبده ورسـوله نبينا حممـد وعلـى آلـه        

  .حابه وأتباعه بإحسان وأص
  عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز

  مفىت عام عربستان سعودى ورئيس كبار علماء 
   حبثهاى علمي و فتواى شرعىءو رئيس دايره

  
  
  
  
  



  

  

نواقض اســالم

-١٤- 
نواقض اإلسـالم

‹ë‰@éãbj‘@‰b×‡c@ @
Q@@@I@@@Ší†Ó@đõï‘@Ý×@óÜÇ@ìçë@L†à§a@éÛë@ÙÜ½a@éÛ@LéÛ@ÙíŠ‘@ü@ê†yë@a@üg@éÛg@üI@@‰bjØí

@@@@@@@@i@†•@bí@‰bi@ê…@bí‰bN@H         نيست معبودى بحق مگر خدا، يگانه اسـت، شـريكى
براى او نيست، از آن اوست ملك هستى، و ستايش از آن اوست، و او بر                

  .هر چيز تواناست 
R@ê†à¡ë@a@æbzj@@I‰bi@†•N@H  خدا پاك و منزه است، و او را ستايش ميكنم  
S@a@¿@üë@‰þa@¿@õï‘@éa@Éß@Šší@ü@ðˆÛa@a@ái@@@@@áîÜÈÛa@ÉîàÛa@ìçë@õbàÛI@@é
‰biN@H          بنام خدائى كه با نـامش چيـزى در زمـين و در آسـمان ضـرر

  .نمىرساند و او شنوا و داناست 
T@@ÕÜ@bß@Š‘@åß@pbßbnÛa@a@pbàÜØi@‡ìÇc@@I‰bi@éN@H    پناه مىبرم به كـالم كامـل

  .خدا از شر آنچه آفريده است 
U@@@@@@bäí…@âý⁄bië@Lbi‰@bi@oî™‰@@@†àz¶ë@@@üì‰ë@bîjã@I@‰bi@éN@H  ــه ب

  . خشنودم پروردگارى خدا، و ديانت اسالم، و پيامبرى محمد 
V@@áîÄÈÛa@ŠÈÛa@l‰@ìçë@oÜ×ìm@éîÜÇ@ìç@üg@éÛg@ü@a@y@@I‰bi@oÐçN@H   خدا بـرايم

كافى است، معبودى بحق مگر خدا نيست، بـر وى توكـل كـردم، و او                
  .پروردگار عرش بزرگ است 

W@@bäzj•c@@Ibäîßc@H@@@@@@@†àª@bäîjã@åí…@óÜÇë@L˜ý⁄a@òàÜ×@óÜÇë@Lâý⁄a@ñŠİÏ@óÜÇ
@@@@@@@@@@@@@@@´×Š’½a@åß@æb×@bßë@LbàÜß@bÐîäy@áîçaŠig@bäîic@òÜß@óÜÇë@LN      با دين اسـالم، و

، و شريعت پدرمان ابـراهيم كـه        كلمه توحيد، و دين پيامبرمان محمد       
  .ن نبود به بامدام وارد شديم مايل بدين حق و مسلمان بود و از مشركا

X@@@@@@éÛë@ÙÜ½a@éÛ@LéÛ@ÙíŠ‘@ü@ê†yë@a@üg@éÛg@ü@L@†à§aë@L@ÙÜ½a@|j•cë@bäzj•c@@
@@@@@@@@@@@@@@@@Ùi@‡ìÇcë@Lê†Èi@bß@ë@LâìîÛa@aˆç@¿@bß@@ÙÛdc@l‰@LŠí†Ó@õï‘@Ý×@óÜÇ@ìçë@†à§a

@@@@@@@@@@@@@@@@ë@LÝØÛa@åß@Ùi@‡ìÇc@l‰@Lê†Èi@bß@Š‘ë@LâìîÛa@aˆç@¿@bß@Š‘@åß@@@@@@@@Ùi@‡ìÇc@l‰@LØÛa@õì
@@@@@@ÔÛa@¿@laˆÇë@L‰bäÛa@¿@laˆÇ@åß@NÞìÔí@õb½a@¿ë@Z@@@@óßcë@bäîßc…@@@@ÙÛdc@l‰

@@@@@@@@@@@@bç†Èi@bß@Š‘ë@òÜîÜÛa@êˆç@¿@bß@Š‘@åß@Ùi@‡ìÇcë@bç†Èi@bß@ë@òÜîÜÛa@êˆç@¿@bßN@H   بـه
بامداد وارد شديم و كائنات به بامداد وارد شدند در حاليكه كائنـات از آن               

 هستند و ستايش از آن خداست، و معبودى بحق مگر خـدا نيـست،               خدا



  

  

نواقض اســالم

-١٥- 
نواقض اإلسـالم

يگانه است، شريكى بـراى او نيست، و ملك از آن اوست، و ستايش از               
آن اوست، و او بر هر چيز تواناست، پروردگارا از تـو خير آنچـه در               
اين روز است، و خير آنچه بعد از آن است مىخواهم، و به تو از شـر                 

ست، و شر آنچـه بعـد از آن اسـت پنـاه مىبـرم،      آنچه در اين روز ا  
پروردگارا از تنبلى و بدى و كهنسالى بتو پناه مىبـرم، پروردگـارا از              

  . عذاب جهنم و عذاب قبر بتو پناه مىبرم 
  ) .تا آخر… به شامگاه وارد شديم : و در شب مىگويد(
Y@@@@@@@@‰ì’äÛa@ÙîÛgë@Lpì¸@Ùië@Lbî−@Ùië@bäîßc@Ùië@Lbäzj•c@Ùi@áèÜÛa@@@N@@@õb½a@¿ë

ÞìÔí@Z@@@@@@@@@@–½a@ÙîÛgë@pì¸@Ùië@bî−@Ùië@bäzj•c@Ùië@bäîßc@Ùi@áèÜÛaN@H     خـدايا بـه
امر تو صبح كرديم، و به امر تو شام كرديم، و به امر تو زنده مىشويم،                

و هنگـام شـام     . (و به امر تو مىميريم، و بسوى تو است زنده شـدن             
  ) .رتا آخ… خدايا به امر تو شام كرديم : مىگويد

QP@@ozj•c@ïČãg@áèÜÛa@@IoîßcH@@ü@a@oãc@ÙŞãdi@ÙÔÜ@Éîºë@LÙnØöýß@†è‘cë@ÚŽ†èž‘c@L
@@@@@@@@@ÙÛì‰ë@Ú†jÇ@a†àª@Şæcë@ÙÛ@ÙíŠ‘@ü@ê†yë@oãc@üg@éÛgI@N@@@@@@bí@é@bí@ë…@bí@‰bjØíچ@@‰bç

@‰biNH    خدايا براستى كه مـن صـبح       . أمسيت تا آخر    : و در شب مىگويد
حامالن عرشت و فرشتگانت و همه مخلوقاتـت را         كردم در حاليكه تو و      

گواه مىگيرم به اينكه هر آينه تو خدا هستى، معبودى بحـق مگـر تـو                
 بنده و پيامبر    نيست، يگانه اى و شريكى براى تو نيست، و اينكه محمد            

  .تو است 
QQ@@|j•c@bß@áèÜÛa@@Ióßc@H@@@@@@LÙÛ@ÙíŠ‘@ü@Ú†yë@ÙäàÏ@ÙÔÜ@åß@†ydi@ëc@LòàÈã@åß@ïi

@@ÙÜÏ@@@@@ŠØ’Ûa@ÙÛë@†à§aN           الهى هر نعمتى كه در هر بامـداد به مـن يـا بـه
يكى از مخلوقاتت رسد تنها از توست، يگانه اى، شريكى براى تو نيست،             

  .ستايش و شكر از آن توست 
QR@´Ç@òÏŠ@ïÐã@µg@ÜØm@üë@Lïãd‘@ïÛ@|Ü•dÏ@LsîÌnc@Ùi@âìîÓ@bí@ïy@bí@@N   

 رحمتت، از تو مدد مىخواهم كـه همـه          اى زنده و تدبير كننده عالم به      
امورم را نيكو سازى، و اينكه مـرا به اندازه يك چشم به هـم زدن بـه                 

 .حال خود واگذار نكنى 



  

  

نواقض اســالم

-١٦- 
نواقض اإلسـالم

QS@@@@@@@@@@¿@òîÏbÈÛaë@ìÐÈÛa@ÙÛdc@ïČãg@áèÜÛa@LñŠŁaë@bîã†Ûa@¿@òîÏbÈÛa@ÙÛdc@ïČãg@áèÜÛa@@
@@@@@@@@ë‰@åßeë@Lïma‰ìÇ@a@áèÜÛaë@LïÛbßë@ïÜçcë@ðbîã…ë@í…@@@@@@@@@´i@åß@ÄÐya@áèÜÛa@LïmbÇ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@åß@ÞbnËc@æc@ÙnàÄÈi@‡ìÇcë@LïÓìÏ@åßë@LïÛb@åÇë@Lî¹@åÇë@LïÐÜ@åßë@ð†í
@@@¤N               ،خدايا من از تو در دنيا و آخرت آمرزش و عافيـت مىخـواهم

خدايا من از تو در دينم و دنيايم، وخانواده ام، ودارائييم آمرزش و عافيت              
ان، و ترسم را ايمن گردان، خدايا مرا از         مىخواهم، خدايا عيوبم را بپوش    

پيش رويم، و از پشت سرم، و از سمت راستم، و از سـمت چـپم، و از                  
سمت بااليم حفظ كن، و به بزرگى تو از اينكه ناگهان از سـمت پـائينم                

  .كشته شوم بتو پناه مىبرم 
QT@@éØîÜßë@đõï‘@Ý×@l‰@ñ…bè’Ûaë@kîÌÛa@bÇ@‰þaë@paìàÛa@ŠbÏ@áèÜÛa@@@@@éÛg@ü@æc@†è‘c

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@êČŠuc@ëc@Ćõì@ïÐã@óÜÇ@ÒÓc@æcë@é×Š‘ë@æbİî’Ûa@Š‘ë@ïÐã@Š‘@åß@Ùi@‡ìÇc@Loãc@üg
@@@áÜß@µgN             ،خـدايا اى داننده نهان و آشكار، و اى آفريننده آسمانها و زمين

و اى پروردگار هر چيز و مالك آن، گواهى مىدهم بـه اينكـه نيـست                
به تو از شر نفسم، و از شر شـيطان،          معبودى بحق مگر تو، پناه مىبرم       

و اينكه مرا به شرك بيندازد، و از اينكه نسبت به خود مرتكب بدى شـوم    
  .و يا بدى را به مسلمانى نسبت دهم 

QU@@@bß@Ú†Çëë@Ú†èÇ@óÜÇ@bãcë@LÚ†jÇ@bãcë@nÔÜ@Loãc@üg@éÛg@ü@ïi‰@oãc@áèÜÛa@@
@@@ÙnàÈäi@ÙÛ@õìic@LoÈä•@bß@Š‘@åß@Ùi@‡ìÇc@LoÈİna@@@@@ïÛ@ŠÐËbÏ@Lãˆi@ÙÛ@õìicë@LČïÜÇ

@oãc@üg@lìãˆÛa@ŠÐÌí@ü@éŞãhÏN   
خدايا تو پروردگار من هستى، معبودى بحق مگر تو كـه مـرا آفريـدى               
نيست، و من بنده تو هستم، و من تا آنجائيكه بتوانم به پيمان و وعده تـو                 

 خـود   پايدارم، از شر آنچه انجام داده ام بتو پناه مىبرم، از نعمت تو بر             
آگاهم، و به گناهم اعتراف دارم، مرا هر آينه بيامرز، زيرا بجز تو كسى              

  .ديگر آمرزنده نيست 
اين بعضى از أذكار شبانه روز مىباشد كه مسلمان بايد هـر            
روز در بامداد و شامگاه آنـرا خبواند تا اينكه ـ بإذن اهللا ـ   

  .از شر بليات و مصيبت ها مصون باشد 


