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 نبوي عالجاو حفاظتد مسلمان 

وولُلُ  ااهللهلل ِِّّ  )) ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص::ققََاالَلَ  ررََسُسُ ااءِءِ  ُكُُكُ سَسَ مَمَ ِِّّ  ييََوْوْمٍمٍ  وَوَ ببََااحِحِ  ُكُُكُ وولُلُ  ِفِِفِ  صَصَ قُقُ ببْْدٍدٍ  يَيَ نْنْ  عَعَ اا  مِمِ مَمَ
ءٌءٌ  ِفِِفِ   ْْ هِهِ  َشََشَ مِمِ عَعَ  ااسْسْ ُُّّ  مَمَ ِِيي  الاَلَ  ييََُضُُضُ

::  ��  ااهللهلل  ااَّلَّلذذ ْْللََةٍةٍ ،،  َلََلَ ااءِءِ مَمَ ررْْضِضِ  وَوَالاَلَ  ِفِِفِ  االلسسذذ
ََ
ااألأل

ءءٌٌ   ْْ ذذههُُ  َشََشَ ؛؛  فَفَييََُضُُضُ ااتٍتٍ ررذذ ،،  ثثاََلاَلَثَثَ  مَمَ لِلِييمُمُ ييعُعُ  االلْْعَعَ مِمِ وَوَ  االلسسذذ ]صحيح ابن ماجه: ((ووََهُهُ

3134 ] 

 يڅه نو ولويل داع ۍنيالند امښما او سحر چي وکڅ: يیفرماملسو هيلع هللا ىلص  نيب
ءٌءٌ  »». يړورنک رضر ورته به َش ْْ هِهِ  َشََشَ مِمِ عَعَ  ااسْسْ ُُّّ  مَمَ ِِيي  الاَلَ  ييََُضُُضُ

��  ااهللهلل  ااَّلَّلذذ
لِلِييممُُ   ييعُعُ  االلْْعَعَ مِمِ وَوَ  االلسسذذ ،،  ووََهُهُ ااءِءِ مَمَ ررْْضِضِ  وَوَالاَلَ  ِفِِفِ  االلسسذذ

ََ
  ««ِفِِفِ  ااألأل

 رسه نوم د هغه د چي کوم رشوع رسه نوم په اهلل هغه د زه: ترمجه
 یدونکیاور اوهغه ورکویل رضرنیش يک اواسمان مکهځ په یش يڅه
 .يیواځله  دري به داع دا [3134]صحيح ابن ماجه: ی د ذات یدونکَل

وولُلُ   ْيَْيَ  »» ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص::ااهللهلل  ققََاالَلَ  ررََسُسُ ْيَْيَ  تُتُمْمِْسِِسِ  ووََحِحِ ،،  حِحِ ِِ ووِِّّذَذَتتََْيْْيْ عَعَ دٌدٌ  وَوَااللْْمُمُ حَحَ
ََ
وَوَ  ااهللهلُلُ  أأ ققُُلْلْ  هُهُ

ءءٍٍ   ْْ ِِّّ  َشََشَ نْنْ  ُكُُكُ فِفِييكَكَ  مِمِ ،،  تتََکْکْ ااتٍتٍ ررذذ ببِِحُحُ  ثثاََلالََثَثَ  مَمَ   [4406]صحيح اجلامع:  ««تتُُصْصْ
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 سورت وايه سورتونه دري ماښام او سحر ته: فرمايی ملسو هيلع هللا ىلص نيب
ووََ    ققُُلْلْ  ))اخالص ددٌٌ    ااهللهللُُ    هُهُ حَحَ

ََ
ووذذُُ    ققُُلْلْ  )) فلق سورت ((۔۔۔  أأ عُعُ

ََ
للََقِقِ    ببِِرَرَببِِّّ    أأ  ((۔۔۔  االلْْفَفَ

ووذذُُ    ققُُلْلْ  )) انلاس سورت او عُعُ
ََ
 رش هر د لپاره ستا به دا نو  ((اانلنلذذااسس  ببِِرَرَببِِّّ    أأ

 [4406: اجلامع صحيح]. َش اکِف څخه

وولُلُ  ااهللهللقق ََ  »» ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص::االَلَ  ررََسُسُ ْْتُتُ  لَعلََعَ ::  ��  ااهللهلل،،  تتََوَوََّكَّكذذ نْنْ  ببََييْْتتِِهِهِ جَجَ  مِمِ رَرَ نْنْ  ققََاالَلَ  إإِِذَذَاا  خَخَ مَمَ
وْوْلَلَ  وَوَالاَلَ   ننْْهُهُ  ااهللهلل،،  الاَلَ  حَحَ تَتَننَََّحَّحذذ  عَعَ ،،  وَوَ قِقِييتَتَ فِفِييتَتَ  وَوَوُوُ ُُ::  کُکُ االُلُ  َلََلَ قَقَ ةةََ  إإاِِلالذذ  ببِِااهللهلِلِ،،  يُيُ ققُُووذذ

ااننُُ   ييْْطَطَ   [6419]صحيح اجلامع:  ««االلششذذ

 داع دا وخت په وتلو د نه کور د کس وي یچ لکه: يیفرما ملسو هيلع هللا ىلص نیب
ةةََ  إإاِِلالذذ  ببِِااهللهللِِ   »»: ولويل وْوْلَلَ  وَوَالاَلَ  ققُُووذذ ََ  ااهللهلل،،  الاَلَ  حَحَ ْْتُتُ  لَعلََعَ  په اهلل د (««��  ااهللهلل،،  تتََوَوََّكَّكذذ

        (  سپارم انځ ته اهلل)  کوم تولک اهلل په او مځو نه کور د زه نوم
 يک الس په اهلل د ورکول قيتوف ۍکين د او کول منع خهڅ ناهګ د

 یشو حفاظت په خهڅ رش قسم هر د ته: َش لیوو ته هغه نو .)دي
  [6419]صحيح اجلامع:  .َش ړال جدا نهیتر طانيش او
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  ََ ييمٍمٍ  ررََِضِِضِ کِکِ للََةَةَ  ببِِننْْتِتِ  حَحَ وْوْ نْنْ  خَخَ ذذ    ااهللهللعَعَ ننذذ  اانلنلذذيبيِبِ
ََ
اا  أأ ننْْهَهَ ::  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصعَعَ لَلَ  »»  ققََاالَلَ نْنْ  ننََزَزَ مَمَ

ااتِتِ   لِلِمَمَ عُعُووذُذُ  ببِِکَکَ
ََ
::  أأ ِِالاًلً  ثُثُممذذ  ققََاالَلَ

ههُُ    ااهللهللمَمَْنْْنْ ذذ ،،  للََمْمْ  ييََُضُُضُ للََقَقَ اا  خَخَ ِِّّ  مَمَ نْنْ  رشرَشَ ااتِتِ  مِمِ ااتلتلذذااممذذ
ِِ  ذَذَللِِكَكَ   َلَِلِ ِِ

ْنْْنْ نْنْ  مَمَ ِِلَلَ  مِمِ
َتََتَ ،،  حَحََّتَّتذذ  ييََرْرْ ءٌءٌ ْْ   [2708]صحيح مسلم:  ««َشََشَ

: يیفرما ملسو هيلع هللا ىلص نيبخوَل بنت حکيم رِض اهلل عنها نه روايت دی 
ووذُذُ  )) :ولويل داع دا هلته او َش ړال ته ايځ وي چي وکڅ عُعُ

ََ
أأ

ااتِتِ   لِلِمَمَ للََقَقَ    ااهللهللببِِکَکَ اا  خَخَ ِِّّ  مَمَ نْنْ  رشرَشَ ااتِتِ  مِمِ  د رسه لکماتو په اهلل د زه)  ((ااتلتلذذااممذذ
  ( .مړغوا پناه نه خملوق رشي هر

 يک ايځ پدغه چي وڅ تر يړورنک رضر ورته به َش يڅه نو
 [ 2708]صحيح مسلم: . وي موجود

وولُلُ    ققََاالَلَ   ىى  مَمَننْْ  ::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ
ََ
ببْْتتََلًلً    ررََأأ االَلَ    مُمُ قَقَ ََمْمْددُُ  ::  فَفَ ِِ    ااْلْْلْ ذذ ِِيي  لِللِِلِ

ففََاانِنِ    ااَّلَّلذذ اا اعاَعَ ممذذ   مِمِ
،،  اابْبْتتاََلاَلَككََ   للََنِنِ    ببِِهِهِ ففََضضذذ ََ    وَوَ ثثِِييٍٍ    لَعلََعَ ممذذننْْ    کَکَ للََقَقَ    مِمِ ييالاًلً،،  خَخَ ببْْههُُ    للََممْْ    تَتَفْفْضِضِ   ذَذَللِِكَكَ    ييُُصِصِ
ََالالََءءُُ      [6248: اجلامع صحيح] ««ااْلْْلْ

 :  ولويل داع دا او نیوو زده بتيمص وي چي وکڅ: فرمايی  ملسو هيلع هللا ىلص نيب
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ََمْمْددُُ   ِِ    ))  ااْلْْلْ ذذ ِِيي  لِللِِلِ
ففََاانِنِ    ااَّلَّلذذ اا  اعاَعَ ممذذ ،،  اابْبْتتاََلاَلَككََ    مِمِ للََنِنِ    ببِِهِهِ ففََضضذذ ََ    وَوَ ثِثِييٍٍ    لَعلََعَ ننْْ    کَکَ ممذذ للََقَقَ    مِمِ   خَخَ

ييالاًلً((     تَتَفْفْضِضِ

 تياعف نه بتيمص ددي یی ته ما  چي دي لره اهلل صفات ولټ دکمال
 ماته یی خملوقاتو اکرثو په او يی اخته ته چي یباند کوم ید ړیراک
   . ید ړیراک لتيفض

 حمفوظ نه بتيمص ددي اهلل یی به پس نه لوستلو د داع ددي نو
    [6248: اجلامع صحيح] .ړیک

االلِِكٍكٍ   ننََسِسِ  ببْْنِنِ  مَمَ
ََ
نْنْ  أأ ذذ    ررِضِض  ااهللهلل  ععننههعَعَ ننذذ  اانلنلذذيبيِبِ

ََ
::  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأأ وولُلُ قُقُ نَنَ  يَيَ ممذذ  إإِِننِِّّ  »»اکاَکَ   االلللذذهُهُ

ووذُذُ   عُعُ
ََ
ْْ  أأ نَنَ  االل ُُننُُووننِِ  ببِِكَكَ  مِمِ ََصِصِ  وَوَااجلجْلْ ااممِِ    َبََبَ ُُذَذَ ااممِِ  مِمِنْنْ  ووََ    ،،وَوَااجلجْلْ قَقَ سْسْ

ََ
ئِئِ  ااألأل

ييِِّّ            ««سَسَ
  [1281]صحيح اجلامع: 

 به  ملسو هيلع هللا ىلصد انس بن مالک رِض اهلل عنه نه روايت دی، چې نيب کریم 
ممذذ  إإِِننِِّّ  »»:: : لوستله داع دا ْْ    االلللذذهُهُ ووذُذُ  ببِِكَكَ  مِمِنَنَ  االل عُعُ

ََ
ُُننُُووننِِ  أأ ََصِصِ  وَوَااجلجْلْ ااممِِ    َبََبَ ُُذَذَ   ،،وَوَااجلجْلْ
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نْنْ  ووََ   ااممِِ  مِمِ قَقَ سْسْ
ََ
ئِئِ  ااألأل

ييِِّّ  هر او مرض،جنون،جذام ګیبر د زه اهلل یا ((..  ««سَسَ
 [  1281]صحيح اجلامع:  . مړغوا پناه ستا خهڅ ۍماريب قسم

ننْْ   ببْْددِِ    عَعَ مَمَررََ    ببْْنِنِ    ااهللهلل  عَعَ ََ    عُعُ اا  ااهللهلل  ررََِضِِضِ مَمَ ننْْهُهُ ننََ  ::  ققََاالَلَ    عَعَ ءءِِ    مِمِننْْ    اکاَکَ ووللِِ    دُدُاعاَعَ   ررََسُسُ
ممذذ  ::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل عُعُووذذُُ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ

ََ
،،  زَزَوَوَااللِِ    مِمِننْْ    ببِِكَكَ    أأ تتِِكَكَ ََووُُّّللِِ    ننِِعْعْمَمَ ،،  وَوََتََتَ فِفِييََتتِِكَكَ   اعاَعَ

ةةِِ   ااءَءَ ففُُجَجَ ،،  وَوَ مَمَتتِِكَكَ ييععِِ    ننِِقْقْ ِِ كَكَ    وومََجمَجَ طِطِ خَخَ    [2739: مسلم صحيح] ««سَسَ

 :لوستله داع دا به  ملسو هيلع هللا ىلص نيبرمايی: عبد اهلل بن عمر رِض اهلل عنهما ف

ممذذ  »»     ووذذُُ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ عُعُ
ََ
،،  زَزَوَوَااللِِ    مِمِننْْ    ببِِكَكَ    أأ تتِِكَكَ ََووُُّّللِِ    ننِِعْعْمَمَ ،،  وَوََتََتَ فِفِييََتتِِكَكَ ةةِِ    اعاَعَ ااءَءَ ففُُجَجَ   وَوَ

،، تتِِكَكَ مَمَ ييععِِ    ننِِقْقْ ِِ كَكَ    وومََجمَجَ طِطِ خَخَ  نعمت د ستا چي مړغوا پناه ستا زه اهلل یا ««سَسَ
 ایپڅنا ستا اي َش ليتبد ۍماريب په یم تياعف ستا اي شم حمرومه نه

 مړغوا پناه هم نه غیص قسم هر د ستا او راَش یراباند بتيمص
  [2739: مسلم صحيح].



7

ننْْ   بِبِ    عَعَ
ََ
ةةََ    أأ ییْْرَرَ رَرَ ننذذ    ععننهه  ااهللهلل  ررِضِض  هُهُ

ََ
ذذ    أأ اا»»::  ققََاالَلَ    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اانلنلذذيبيِبِ ننْْ    مَمَ ةةٍٍ    مِمِ وَوَ وو  دَدَعْعْ عُعُ   ييََدْدْ

اا ببْْددُُ    ببِِهَهَ لُلُ    االلْْعَعَ ففْْضَضَ
ََ
ممذذ  ::  مِمِننْْ    أأ للُُكَكَ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ

ََ
أأ سْسْ

ََ
ااففََااةةََ    أأ عَعَ نْنْييََاا  ِفِِفِ    االلْْمُمُ ةةِِ    اادلدلُُّّ رَرَ  ««وَوَااآلآلخِخِ

 [5703: اجلامع صحيح]

 په داع دا: ییفرما ملسو هيلع هللا ىلص يبابو هریره رِض اهلل عنهه نه روايت دی، ن
ممذذ  »»  ::ده نهیبهرت يک انوګ داع ولوټ للُُكَكَ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ

ََ
أأ سْسْ

ََ
ااففََااةةََ    أأ عَعَ نْنْييََاا  ِفِِفِ    االلْْمُمُ   اادلدلُُّّ

ةةِِ   رَرَ  مړغوا تياعف خهڅ ستا یک اخرت او ايدن په زه اهلل یا ««وَوَااآلآلخِخِ
  [5703: اجلامع صحيح]

وولُلُ    ققََاالَلَ   ةةُُ  ::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ وَوَ ووََ    دَدَاعاَعَ    إإِِذذْْ    اانلنلُُّّووننِِ    ذِذِيي  دَدَعْعْ نِنِ    ِفِِفِ    ووََهُهُ
ُُووتِتِ    بَبَطْطْ ََ    الالََ  ::  ااْلْْلْ   إإَلََلَ

ننْْتَتَ    إإاِِلالذذ  
ََ
ااننََكَكَ    أأ ببْْحَحَ ننْْتُتُ    إإِِننِِّّ    سُسُ ،،  مِمِننََ    کُکُ ْيَْيَ االلِِمِمِ ععُُ    للََممْْ    ففََإإِِننذذههُُ    االلظظذذ اا  ييََدْدْ لٌلٌ    ببِِهَهَ   ررََجُجُ

لِلِممٌٌ   سْسْ ءءٍٍ    ِفِِفِ    مُمُ ْْ ااببََااهللهلل  إإالالذذ    قَقَططُُّّ    َشََشَ تتََجَجَ ُُ    ااسْسْ  [1644: الرتغيب صحيح] ««َلََلَ

 مایه د  یی چي کومه داده داع السالم هيعل ونسي د: يیفرما ملسو هيلع هللا ىلص نيب
ََ    الالََ    »» :وه لوستل یک هيټخ په ننْْتَتَ    إإاِِلالذذ    إإَلََلَ

ََ
ااننََكَكَ    أأ ببْْحَحَ ننْْتُتُ    إإِِننِِّّ    سُسُ   مِمِننََ    کُکُ
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،، ْيَْيَ االلِِمِمِ  تا اهلل یا نشته قيال عبادت د وکيڅه عالوه نه اهلل د ««  االلظظذذ
 (. مي ارګ ناهګ سخت عني) مي خهڅ ظاملانو د زه او ده پايک لره

 رضور یی به اهلل نو َش ولوستل وخت په فيتکل هر د چي داع دا
  [1644: الرتغيب صحيح] .قبلوي

وولُلُ    ققََاالَلَ   ووذذذُذُوواا::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ ِِ    تَتَعَعَ هْهْددِِ    مِمِننْْ    ببِِاالِللِلذذ ،،  جَجَ اََلالََءِءِ ،،  ووََدَدَررََككِِ    ااْلْْلْ ااءِءِ قَقَ ووءءِِ    االلششذذ   ووََسُسُ
،، ااءِءِ ااتتََةةِِ    االلْْقَقَضَضَ مَمَ ااءءِِ    ووََشَشَ عْعْدَدَ

ََ
           : فرمایی ملسو هيلع هللا ىلص نيب [6616: اْلخاري صحيح] ««ااألأل

ِ أعو» :ړۍغوا پناه اهلل د خهڅ انويش لورڅ د  اْْلَالَِء، َجْهدِ  ِمنْ  ُذبِالِلذ
َقاِء، وََدرَكِ  ْعَداءِ  وََشَماتَةِ  الَْقَضاِء، وَُسوءِ  الشذ

َ
زه په اهلل پوري پناه  «األ

    او ريتقد بد د، خهڅ ۍبدخبت څخه ، ددويدسخت بتيمص دغواړم 
 .  [6616: اْلخاري صحيح]. خهڅ دويک خوشحاَل د دشمن د

ننْْ   ببْْددِِ    عَعَ ََنِنِ    عَعَ بِبِ    ببْْنِنِ    االلررذذْحْْحْ
ََ
ةةََ    أأ رَرَ ننذذههُُ    ببََکْکْ

ََ
ببِِييههِِ    ققََاالَلَ    أأ

ََ
ببََتِتِ    ييََاا::  ألأل

ََ
عُعُكَكَ    إإِِننِِّّ    أأ مَمَ سْسْ

ََ
  أأ

عُعُوو ذذ    تتََدْدْ ااةةٍٍ    ُكُُكُ ممذذ  »»::  غَغَدَدَ ففِِنِنِ    االلللذذهُهُ ،،  ِفِِفِ    اعاَعَ نِنِ ممذذ    ببََدَدَ ففِِنِنِ    االلللذذهُهُ ،،  ِفِِفِ    اعاَعَ مْمِْعِِعِ ممذذ    سَسَ   االلللذذهُهُ
ففِِنِنِ   ِِيي،،  ِفِِفِ    اعاَعَ ََ    الالََ    ببَََصََصَ ننْْتَتَ    إإاِِلالذذ    إإَِِلََلَ

ََ
ممذذ  ..  أأ ووذذُُ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ عُعُ

ََ
فْفْررِِ    مِمِننََ    ببِِكَكَ    أأ   االلْْکُکُ
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ققْْ   ممذذ  وَوَااللْْفَفَ ،،االلللذذهُهُ ووذذُُ    إإِِننِِّّ    رِرِ عُعُ
ََ
ننْْ    ببِِكَكَ    أأ اابِبِ    مِمِ ذَذَ ،،  عَعَ ِِ َبَْبْ ََ    الالََ    االلْْقَقَ ننْْتَتَ    إإِِالالذذ    إإَِِلََلَ

ََ
اا  ««أأ هَهَ ييدُدُ   تتُُعِعِ

ْيْيََ   ،،  ثثاََلاَلَثثًًااحِحِ ببِِحُحُ ثثاََلاَلَثثًًاا  تتُُصْصْ ْيْيََ    وَوَ ،،  حِحِ وو  تُتُمْمِْسِِسِ عُعُ تتََدْدْ ننذذ    فَفَ االَلَ  ..  ببِِهِهِ قَقَ عْعْتُتُ    إإِِننِِّّ  ::  فَفَ مِمِ   سَسَ
وولَلَ   عُعُوو  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ ،،  ييََدْدْ ننذذ ننََاا  ببِِهِهِ

ََ
ببُُّّ    ففََأأ حِحِ

ُُ
ننْْ    أأ

ََ
ذذ    أأ تَتَ سْسْ

ََ
ننذذتتِِههِِ    أأ : داود أب صحيح] ..ببِِسُسُ

5090]  

 خپل ځور وي هغه چي ید تيروا نه بکره ایب بن عبدالرْحن د 
 داع دا سحر هر نمیو تا زه چي ده وجه هڅ پالره یا:  لیوو ته پالر
ممذذ  »»::  لويل ففِِنِنِ    االلللذذهُهُ ،،  ِفِِفِ    اعاَعَ نِنِ ممذذ    ببََدَدَ ففِِنِنِ    االلللذذهُهُ ،،  ِفِِفِ    اعاَعَ مْمِْعِِعِ ممذذ    سَسَ ففِِنِنِ    االلللذذهُهُ   ِفِِفِ    اعاَعَ

ِِيي،، ََ    الالََ    ببَََصََصَ ننْْتَتَ    إإاِِلالذذ    إإَِِلََلَ
ََ
ممذذ  ..  أأ عُعُووذذُُ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ

ََ
ررِِ    مِمِننََ    ببِِكَكَ    أأ فْفْ ممذذ    االلْْکُکُ ،،االلللذذهُهُ رِرِ

قْقْ   وَوَااللْْفَفَ
ووذذُُ    إإِِننِِّّ   عُعُ

ََ
اابِبِ    مِمِننْْ    ببِِكَكَ    أأ ِِ،،  عَعَذَذَ ََ    الالََ    االلْْقَقََبَْبْ ننْْتَتَ    إإاِِلالذذ    إإَِِلََلَ

ََ
   ««أأ

 د ونهږغو زما اهلل یا وسایت نه ۍماريب قسم هر د بدن زما اهلل یا
 ستا وسایت نه ۍماريب د ګیسرت زما اهلل یا وسایت نه ۍماريب قسم هر
 وسایت نه فقر او کفر د ما اهلل یا نشته برحق معبود بل عالوه نه

 عبادت د  بل عالوه نه ستا کهځ وسایت نه ذابع د قَب د ما اهلل یا
 . نشته قيال
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 او لوستله امښما سحر مرتبه یدر عنه اهلل رِض بکره ابو به داع دا
 زه او ده لوستل یی داع دا چي ید دیلَل  ملسو هيلع هللا ىلص نيب ما:  يی به ليفرما
  [5090: داود أب صحيح] .مړوک تابعداري هغه د چي مړغوا

ننْْ   ببْْدد  عَعَ ررََ    ببْْنِنِ    ااهللهلل  عَعَ مَمَ اا  ااهللهلل  ررََِضِِضِ    عُعُ مَمَ ننْْهُهُ نِنِ    للََممْْ  ::  ققََاالَلَ    عَعَ
ُُّّ    ييََکُکُ ععُُ      ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصاانلنلذذيبيِبِ   ييََدَدَ

ؤُؤُالالََءءِِ   ،،  هّهّ ااتِتِ ِِمَمَ ْيْيََ    االلَْْكََكَ ْيْيََ    يُيُمْمِْسِِسِ    حِحِ ببِِححُُ    ووََحِحِ ممذذ  »»::  ييُُصْصْ للُُكَكَ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ
ََ
أأ سْسْ

ََ
اافِفِييََةةََ    أأ   االلْْعَعَ

نْنْييََاا  ِفِِفِ   ةةِِ،،  اادلدلُُّّ رَرَ ممذذ    وَوَااآلآلخِخِ للُُكَكَ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ
ََ
أأ سْسْ

ََ
ووََ    أأ اافِفِييََةةََ    االلْْعَعَفْفْ يينِنِ    ِفِِفِ    وَوَااللْْعَعَ   ووََدُدُنْنْييََااييََ    دِدِ

هْهْلِلِ  
ََ
االِلِ    وَوَأأ مَمَ ممذذ  ..  وَوَ ْْ    االلللذذهُهُ رترُتُ ،،  ااسْسْ وْوْرَرَااِتِِتِ آآمِمِننْْ    عَعَ ،،  وَوَ ِتِِتِ ممذذ    رَرَوواْْعاَعَ نِنِ    االلللذذهُهُ فَفَظْظْ ِِ    مِمِننْْ    ااحْحْ  ببََْيْْيْ

ييذذ   مِمِننْْ    ييََدَدَ ،،  وَوَ للِْْفِِفِ ننْْ    خَخَ يينِنِ    وَوَعَعَ ننْْ    ييََمِمِ مَمَاالِلِ    وَوَعَعَ مِمِننْْ    شِشِ ،،  وَوَ عُعُووذذُُ    ففََوْوِْقِِقِ
ََ
تتِِكَكَ    وَوَأأ مَمَ   ببِِعَعَظَظَ

ننْْ  
ََ
تتََاالَلَ    أأ غْغْ

ُُ
ْْتِتِ    مِمِننْْ    أأ   [27: الطيب الَكم صحيح]««َتََتَ

 به  ملسو هيلع هللا ىلص نیب چي ید تيروا نه عنهما اهلل رِض عمر بن دعبداهلل
ممذذ  »» : ودَلخیپر نه َكهيڅه داع دا امښما سحر للُُكَكَ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ

ََ
أأ سْسْ

ََ
اافِفِييََةةََ    أأ   ِفِِفِ    االلْْعَعَ

نْنْييََاا ةةِِ،،  اادلدلُُّّ رَرَ ممذذ    وَوَااآلآلخِخِ للُُكَكَ    إإِِننِِّّ    االلللذذهُهُ
ََ
أأ سْسْ

ََ
ووََ    أأ اافِفِييََةةََ    االلْْعَعَفْفْ يينِنِ    ِفِِفِ    وَوَااللْْعَعَ هْهْلِلِ    ووََدُدُننْْييََااييََ    دِدِ

ََ
  وَوَأأ

االِلِ   مَمَ ممذذ  ..  وَوَ ْْ    االلللذذهُهُ رترُتُ ،،  ااسْسْ وْوْرَرَااِتِِتِ ننْْ    عَعَ آآمِمِ ،،  وَوَ ِتِِتِ ممذذ    رَرَوواْْعاَعَ نِنِ    االلللذذهُهُ ظْظْ فَفَ ِِ    مِمِننْْ    ااحْحْ ييذذ    ببََْيْْيْ   ييََدَدَ
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ننْْ   مِمِ ،،  وَوَ للِْْفِِفِ ننْْ    خَخَ عَعَ يينِنِ    وَوَ ننْْ    ييََمِمِ عَعَ االِلِ    وَوَ مَمَ ننْْ    شِشِ مِمِ ،،  وَوَ ووذذُُ    ففََوْوِْقِِقِ عُعُ
ََ
تِتِكَكَ    وَوَأأ مَمَ ظَظَ ننْْ    ببِِعَعَ

ََ
  أأ

تتََاالَلَ   غْغْ
ُُ
ْْتِتِ    مِمِننْْ    أأ     ««َتََتَ

 ړیراک تياعف یک  باره مال او اهل او اخرت او ايدن په ماته !اهلل یا
 یا مړغوا تياعف او عفو ستا زه يک معامل په ايددن او نيدد اهلل یا

    اهلل یا ړیوک حفاظت جسم د زما واچوي پرده یباند ما اهلل
 طرفنه پورته او چپ ښی د ړیوک حفاظت زما طرفه َل شاه او دمیخ

 طرفه یالند د ماته یچ مړغوا پنا ستا زه او ړیوک حفاظت زما
  [27: الطيب الَكم صحيح] .َش يښپ نقصان

وولُلُ    ققاالَلَ   للذذ    مَمَننْْ  ::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ ببْْححََ    صَصَ ةةِِ    ِفِِفِ    فَفَهُهُووََ    االلصصُُّّ : مسلم صحيح] ««ااهللهلل  ذِذِممذذ

657]  

 نو ړیوک رسه مجاعت په ځمون سحر د یچ وکڅ: يیفرما  ملسو هيلع هللا ىلص نيب
: مسلم صحيح] .(یکو حفاظت یی به اهلل) يځرا یک ېذم په اهلل د هغه

657]  
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وولُلُ  ااهللهلل ْْللََةٍةٍ  »» ::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصققََاالَلَ  ررََسُسُ ةِةِ  ِفِِفِ  َلََلَ رَرَ ََقَقَ ةِةِ  ااْلْْلْ وورَرَ رِرِ  سُسُ نْنْ  آآخِخِ ِِ  مِمِ تتََْيْْيْ   ببِِااآلآليَيَ
ََ
أأ نْنْ  ققََرَرَ مَمَ

تتََااههُُ   فَفَ : يیفرما ملسو هيلع هللا ىلص نيب  [808، وصحيح مسلم: 5009]صحيح اْلخاري:  ««کَکَ
 به شپه وَلټ نو ولويل دشیپ تونهيا دوه اخري بقره سورت د چي وکڅ
  [808، وصحيح مسلم: 5009]صحيح اْلخاري: . َش حمفوظ نه رش د

ةةََ   ییْْرَرَ رَرَ بِبِ  هُهُ
ََ
نْنْ  أأ ییْْتَتَ  إإیِِلیَلَ    ررِضِض  ااهللهلل  ععننههعَعَ وَوَ

ََ
ُُ::  إإِِذَذَاا  أأ اانَنَ  ققََاالَلَ  َلََلَ ييْْطَطَ ننذذ  االلششذذ

ََ
أأ

ْْتتِِمَمَ  ااآلآلييََةَةَ  
اا  حَحََّتَّتذذ  َتََتَ للِِهَهَ ووذذ

ََ
نْنْ  أأ ،،  مِمِ ِِّّ ررِْْسِِسِ   آآييََةَةَ  االلْْکُکُ

ْْ
أأ كَكَ  ففََااققْْرَرَ ااشِشِ ََ  إإاِِلالذذ  ﴿﴿ففِِرَرَ ُُ  الاَلَ  إإَِِلََلَ االِللِلذذ

ييُُّّووممُُ   ُُّّ  االلقَقَ وَوَ  االلَْْحََحَ نَنَ    ققََاالَلَ  ووََ    ﴾﴾هُهُ للََييْْكَكَ  مِمِ االَلَ  عَعَ ::  للََنْنْ  ييذذزَزَ ،،  وَوَالاَلَ    ااهللهلللِلِ ااففِِظٌظٌ حَحَ
االَلَ   ،،  فَفَقَقَ ِِ ََيْيْ ََ  ااْلْْلْ ءٍءٍ  لَعلََعَ ْْ رَرَصَصَ  َشََشَ حْحْ

ََ
ننُُوواا  أأ َكََكَ ،،  وَوَ ببِِحَحَ اانٌنٌ  حَحََّتَّتذذ  تتُُصْصْ ييْْطَطَ ببُُكَكَ  شَشَ رَرَ قْقْ يَيَ

  ُُّّ ووبٌبٌ  »» ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص::اانلنلذذيبيِبِ ذُذُ وَوَ  کَکَ ققََكَكَ  ووََهُهُ دَدَ اا  إإِِننذذهُهُ  ققََدْدْ  صَصَ مَمَ
ََ
                [610]صحيح الرتغيب:  ««أأ

 ته چي لکه: وو لیو طانيش ماته: ییفرما عنه اهلل رِض رهیهر ابو
 تا په به طرفه َل اهلل د نو، ولوَل کرِس تيا نو راَش ته یبسرت خپل
 پوري  سبا د او کوي به حفاظت ستا چي َش مقرر پرشته وي یباند

 هغه هړک انيب واقعه دا ته  ملسو هيلع هللا ىلص نيب ما نو، نيش رانژدي طانيش تاته به
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 حيصح یی خَبه دا کنَل ید دروغجن طانيش که رګا: ليوفرما
  [610]صحيح الرتغيب:  . ده ړیک

وولُلُ    ققََاالَلَ   ءءُُ  ::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ اعاَعَ ععُُ    اادلدُلُ اا  يَيَننْْفَفَ ممذذ ،،  مِمِ لَلَ اا  ننََزَزَ ممذذ مِمِ ،،  للََممْْ    وَوَ ِِلْلْ
إإِِننذذ    ييََْنْْنْ ََالالََءءََ    وَوَ   ااْلْْلْ

،، لُلُ ِِ
ََْنْْنْ ااههُُ    َلََلَ ييََتتََللََققذذ ،،  فَفَ ءُءُ اعاَعَ ااننِِ    اادلدلُُّّ تتََلِلِجَجَ ييََعْعْ ممِِ    إإیِِلیَلَ    فَفَ ةةِِ    ييََوْوْ ييََاامَمَ : اجلامع صحيح. حسن] ««االلْْقِقِ

7739] 

 کوم او یو یشو نازل یچ کوي دفع رضر هغه داع: ییفرما  ملسو هيلع هللا ىلص نيب
 لره بل وي  پوري يځور امتيق د بتيمص او داع او نازل یو نه یچ
 .کوي دفع

وولُلُ    ققََاالَلَ   ممْْ  ::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ للََييْْکُکُ ييََااممِِ    عَعَ ،،  ببِِقِقِ بُبُ    ففََإإِِننذذههُُ    االلللذذييْْلِلِ
ْْ
ِِْيْيََ    دَدَأأ ااْلِْلِ   االلصصذذ

،، مْمْ ببْْللََکُکُ ببََةةٌٌ    قَقَ ققُُرْرْ ،،  ااهللهلل  إإیِِلیَلَ    وَوَ ااةةٌٌ    تَتَعَعَاایلیَلَ ننْْهَهَ مَمَ نِنِ    وَوَ
،،  عَعَ ثثْْمِمِ فِفِييٌٌ    ااإلإِلِ تتََکْکْ ،،  وَوَ ييِِّّئئََااتِتِ   للِِللسسذذ

ررََدَدَةةٌٌ   طْطْ مَمَ ااءءِِ    وَوَ نِنِ    للدِِلدلذذ
ددِِ    عَعَ ََسَسَ   [4079: اجلامع صحيح] ««ااجلجْلْ

 اکنوين شوي يت د دا کهځ ۍکو تهجد دشپي تاسو: فرمايی  ملسو هيلع هللا ىلص نيب
 ید سبب حاصلولو( کتينزد) قرب د اهلل د او ده قهیطر خلکو
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 بدن د ید سبب دويختم د ناهګ د او کوي منع انسان خهڅ ناهګد
 [4079: اجلامع صحيح] .ختموي هم ۍماريب خهڅ

وولُلُ    ققََاالَلَ   ننََاائئِِععُُ  ::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ عْعْرُرُووفِفِ    صَصَ اارِرِععََ    تتََقِقِ    االلْْمَمَ ووءءِِ    مَمَصَصَ   وَوَااآلآلففََااتِتِ    االلسسُُّّ
،، تِتِ للاََکاَکَ هْهْلُلُ    وَوَااللْْهَهَ

ََ
عْعْرُرُووفِفِ    ووََأأ نْنْييََاا  ِفِِفِ    االلْْمَمَ هْهْلُلُ    هُهُممْْ    اادلدلُُّّ

ََ
عْعْرُرُووفِفِ    أأ ةةِِ    ِفِِفِ    االلْْمَمَ رَرَ  ««ااآلآلخِخِ

  [3795: اجلامع صحيح]

 ید سبب کولو دفع د  بتيمص د کول یکين رسه چا: ییفرما  ملسو هيلع هللا ىلص نيب
 خلک اکنين او ييږک بچ نه هالکت او افتونو د انسان رسه یپد او
 صحيح] .وي متصف صفت پدي هم يک اخرت په به ۍدو يک ايدن په

  [3795: اجلامع

وولُلُ    ققََاالَلَ   وواا::  »»ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ ططُُّّ ،،  غَغَ ننََااءَءَ وواا  ااإلإِلِ وْوْکُکُ
ََ
،،  وَوَأأ ااءَءَ قَقَ ننََةةِِ    ِفِِفِ    ففََإإِِننذذ    االلسسِِّّ ْْللََةةًً    االلسسذذ   َلََلَ

ِِلُلُ  
اا  ييََْنْْنْ ،،  فِفِييهَهَ ببََااءٌءٌ ررُُّّ    الالََ    وَوَ مُمُ للََييْْههِِ    للََييْْسَسَ    ببِِإإِِننََااءءٍٍ    يَيَ ووْْ    عَعَ

ََ
،،أأ ااءٌءٌ طَطَ ااءءٍٍ    غِغِ قَقَ للََييْْههِِ    للََييْْسَسَ    سِسِ   عَعَ

،، ءٌءٌ لَلَ    إإالالذذ    وِوَِكََكَ ببََااءءِِ    ذَذَللِِكَكَ    مِمِننْْ    فِفِييههِِ    ننََزَزَ    [2014: مسلم صحيح] ««االلْْوَوَ
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 ۍبندو رس يزیمشک د او ۍدږ رس یباند لويخ په: فرمايی  ملسو هيلع هللا ىلص نيب
 کوم او ږینازَل ښپک ۍماريب چي ده شپه وهي يک اکل په کهځ

: مسلم صحيح] .َش یديک واقع یک هیغ یو نه رس یچ یباند لویخ

2014]  

ننْْ   ببْْددِِ    عَعَ ََنِنِ    عَعَ ننذذ    ععننهه  ااهللهلل  ررِضِض  عَعَووْْفٍفٍ    ببْْنِنِ    االلررذذْحْْحْ
ََ
ررََ    أأ مَمَ اابِبِ    بْبْننََ    عُعُ ََططذذ   ررِضِض  ااْلْْلْ

ججََ    ععننهه  ااهللهلل رَرَ ،،  إإیِِلیَلَ    خَخَ اامِمِ اا  االلششذذ ااءءََ    ففََللََممذذ ،،  جَجَ ْْغٍغٍ ههُُ    ببَِِسََسَ ننذذ    ببََللََغَغَ
ََ
ببََااءءََ    أأ ،،  وَوَقَقَععََ    االلْْوَوَ اامِمِ   ببِِااللششذذ

ََههُُ   َبََبَ خْخْ
ََ
ببْْددُُ    ففََأأ ََنِنِ    عَعَ ننذذ  ::  عَعَووْْفٍفٍ    بْبْننُُ    االلررذذْحْْحْ

ََ
وولَلَ    أأ عْعْتتُُممْْ    إإِِذَذَاا»»::ققََاالَلَ    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصااهللهلل  ررََسُسُ مِمِ   ببِِههِِ    سَسَ

ررْْضٍضٍ  
ََ
وواا  ففاََلالََ    ببِِأأ مُمُ ،،  تَتَقْقْدَدَ للََييْْهِهِ إإِِذَذَاا  عَعَ قَقَععََ    وَوَ ررْْضٍضٍ    وَوَ

ََ
نْنْتتُُممْْ    ببِِأأ

ََ
اا،،  ووََأأ وواا  ففاََلالََ    ببِِهَهَ ْْررُُجُجُ اارًرًاا  َتََتَ   ففِِرَرَ

ننْْههُُ   ععََ    ««مِمِ ررُُ    ففََررََجَجَ مَمَ ْْغٍغٍ    مِمِننْْ    عُعُ  [6973: اْلخاري صحيح] ..رسرَسَ

 ته شام عنه اهلل رِض عمر یچ ید تيروا نه عوف بن عبدالرْحن د
 مارييب طاعون یک شام په چي رایلغ خَب ورته يک الره په وو روان
 نه ملسو هيلع هللا ىلص  نيب د ما: ليوفرما ورته عوف بن عبدالرْحن نو ده شوي واقع
 او ځۍ مه هلته یش واقع یک یاځ وي په یماريب دا لکه یچ: دیلیاور
  [6973: اْلخاري صحيح] .مه نهیتر ځۍو نو یی یک یاځ هغه که




