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ٰنه  الله  ِمْسِب
يمه  الرَّْحم  الرَّحه

ه  ٰ ُد لِله َمم َ  رَب   اْلم يم الةُ  المعالَمه المُ  َوالصَّ ٰ  َوالسَّ نَا  ََعَ َسي ده
د   َونَبهي نَا َفه  ُُمَمَّ ْشم

َ
نمبهياءه  أ

َ َ  اْلم مُمرمَسلهيم ٰ  َوال ه  وَََعَ بههه  آله  وََصحم
 َ َعهيم ْجم

َ
 .أ

به  َعنم 
َ
: " قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيمهه  اللُ  َصّلَّ  انلَّبه   َعنه  ُهَريمَرةَ، أ

آنه  فه  ُسوَرة   إهنَّ  َع م  آيَة   ثاََلثُونَ  المُقرم ََ ا َشف ََ به َّّ  لهَصفاحه  َحف
رَ  َه هي َتبَارَكَ : "َلُ  ُغ هه  اَّلَّ مُملمُك  بهيَده  3786 ماجه ابن صحیح،".  ال

 شررعا   را صرراش   کرره دارد وجررهد ای سررهر  ،قررنا  در

هي َتبَارَكَ " :سهر  آ  شهد، می آمنزید  که این تا کند می هه  اَّلَّ  بهيَده
مُملمُك    .اس "  ال

نَس   َعنم 
َ
ه  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ ُ  َصّلَّ  - الِلَّ - وََسلَّمَ  َعلَيمهه  الِلَّ

نَ  ُسوَرة  : » آنه  مه َ  َما المُقرم ، ثاََلثُونَ  إهّلَّ  هه  َعنم  َخاَصَم م  آيَة 
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ا ََ به ٰ  َصاحه َّّ دمَخلَتمهُ  َح
َ
َنََّة، أ َ  اْلم  رِجَرا ُ  رِجَالُهُ. «َتبَارَكَ  ُسوَرةُ  َوهه

 490 للط نانی الصغین المعجم ،3654 للط نانی األوسط المعجم. الصَّحِیحِ

 از نیسر ،   بری   آیره  سری  که دارد وجهد قنا  در ای سهر 
 آ  و کند، می بهش  داخل را او که این تا کند می دفاع صاش  

 .اس  َتبَارَكَ  ی سهر 

، ابمنه  َعنه  فَحابه  َبعمفُ   ََضََب : قَاَل  َعبَّاس  صم
َ
 انلَّفبه   أ

ُ  َصّلَّ  بَاَءهُ  وََسلَّمَ  َعلَيمهه  الِلَّ ٰ  خه فُ   َّل  وَُهوَ  َقبم   ََعَ نَّفهُ  ََيمسه
َ
 أ

، مَسان   فهيهه  فَإهَذا َقبم    إهن
ُ
َرأ هي َتبَارَكَ  ُسوَرةَ  َيقم هه  اَّلَّ مُملمفُك  بهيَده  ال

 ٰ َّّ ا، َح ََ َت  َختََم
َ
َّ  فَأ ُ  َصّلَّ  انلَّبه  يَفا: َفَقفاَل  وََسلََّم، َعلَيمهه  الِلَّ

بمُ   إهّن   الله  رَُسوَل  بَائه  ََضَ ٰ  خه نَا َقبم   ََعَ
َ
ُ   َّل  وَأ سه حم

َ
نَّفهُ  أ

َ
 أ

، مَسان   فهيهه  فَإهَذا َقبم    إهن
ُ
َرأ مُملمكه  َتبَارَكَ  ُسوَرةَ  َيقم ٰ  ال َّّ ا َح ََ . َختََم

ُ  َصّلَّ  الله  رَُسوُل  َفَقاَل  َ : وََسفلَّمَ  َعلَيمفهه  الِلَّ مَمانهَعفُة، هه َ  ال  هه
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يَُة، مُمنمجه يهه  ال نم  ُتنمجه ه  َعَذابه  مه  هَرذاا : قا  و 2890 التنمذی روا . الَقبم

 .الهَجْهِ هَذاا مِنْ غانِیبٌ شَسَنٌ شَدِیثٌ
 اش خیمره  سلم و  لیه اهلل صلی اهلل رسه  اصحاب از یكی

 .اس  ق ن آ  دانس  نمی که شالی در زد ق نی روی بن را

 َتبَفارَكَ  ی سرهر   ق ن آ  در انسانی که( شد متهجه) ناگها 
هي هه  اَّلَّ مُملمُك  بهيَده  .رساند پایا  به را آ  که این تا خهاند می ال

: گعر   و آمرد  سرلم  و  لیه اهلل صلی اهلل رسه  نزد به وی
 آ  پنداشرتم  نمری  که شالی در زدم ق نی روی بن را ام خیمه من

هي َتبَارَكَ  ی سهر  ق ن آ  در انسانی ناگها . اس  ق ن هه  اَّلَّ  بهيَده
مُملمُك   .رساند پایا  به را آ  که این تا خهاند می ال

 منر   ،سرهر   ایرن : فنمرهد  سلم و  لیه اهلل صلی اهلل رسه 
 ق رن   رذاب  از را او. اسر   دهند  نجات ،سهر  این. اس  کنند 
 .دهد می نجات
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ُعود   ابمنه  َعنه  َ  َمسم ُ  رَضه َت : " قَاَل  َعنمُه، الِلَّ  فه  الرَُّجفُ   يُؤم
ههه  َتٰ  َقبم اَلهُ  َفتُؤم اَلهُ  َفتَُقوُل  رهجم ٰ  لَُكمم  لَيمَس : رهجم  قهبَله  َما ََعَ

  َيُقومُ  ََكنَ  َسبهي   
ُ
َرأ ، ُسوَرةَ  به  َيقم مُملمكه َتٰ  ُثمَّ  ال فنم  يُؤم  قهبَف ه  مه

رههه 
وم  َصدم

َ
، قَاَل  أ نههه ٰ  لَُكمم  لَيمَس : َفيَُقوُل  َبطم  َسبهي    قهبَله  َما ََعَ

  ََكنَ 
ُ
َرأ ، ُسوَرةَ  به  َيقم مُملمكه َتٰ  ُثمَّ  ال ُسفهُ  يُؤم

م
 لَفيمَس : َفيَُقفوُل  رَأ

ٰ  لَُكمم    ََكنَ  َسبهي    قهبَله  َما ََعَ
ُ
َرأ ، ُسوَرةَ  به  َيقم مُملمفكه : قَفاَل  ال

 َ مَمانهَعةُ  فَهه نَعُ  ال نم  َتمم ه  َعَذابه  مه  المستدرک فی الحاکم صححه. المَقبم

 .الذه ی وافقه و 3839

 داخرل  ق رن  به شخصی: گهید می  نه اهلل رضی مسعهد ابن
: گهید می پای . شهد می کشید  پای  طنف از و. شهد می کند 

زیرنا  (. دهیرد   رذاب  کره ) نیسر   شما بنای راهی من طنف از
 .خهاند می ملک ی سهر  ها شب من، ی بهسیله
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 پرس . شرهد  می کشید  شكم  یا اش سینه طنف از سپس
(. دهید  ذاب که) نیس  شما بنای راهی من طنف از: گهید می

 .خهاند می ملک ی سهر  من، ی بهسیله
 از: گهیرد  مری  پرس . شرهد  می کشید  سنش طنف از سپس

 ی بهسریله (. دهیرد   ذاب که) نیس  شما بنای راهی من طنف
 .خهاند می ملک ی سهر  من،

در ادامه ابن مسعهد گع : ایرن سرهر ، منر  کننرد  اسر .      
 کند. صاش   را از  ذاب ق ن من  می

نَّ  َجابهر   َعنم 
َ
َّ  أ ُ  َصّلَّ  انلَّبه  َينَفامُ  َّل  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيمهه  الِلَّ

 ٰ َّّ   َح
َ
َرأ مم َيقم يُ ، ال ه

هي َوَتبَارَكَ  َتْنم هه  اَّلَّ مُملمفُك  بهيَفده صرحیح،   .ال

 2892تنمذی 

کره   خهابیرد ترا ایرن    رسه  اهلل صلی اهلل  لیه و سرلم نمری  

مم ی سهر  يُ   ال ه
هي َتبَفارَكَ ی  ی سرجد ( و سرهر    )سهر َتْنم  اَّلَّ

هه  مُملمُك  بهيَده  خهاند. را میال
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ٰ  اللُ  وََصّلَّ  نا ََعَ فد   َسفي ده ٰ  ُُمَمَّ ه  وَََعَ بههه  آله   وََسفلَّمَ  وََصفحم
ه  ٰ فففففففففففففففُد لِله َمم . رَب   َواْلم َ يم المعفففففففففففففففالَمه



 
 

 


