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 دبستان اولکالس  –ده شبانه روزی ياذکار برگز
 

 

 عرکو ذکر
 .سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

 [مرتبه 3] پاک و منزه پروردگارم که بزرگ و با شکوه است.

ذکر برخاستن از 
 رکوع

 سَمِعَ اهللُ لِمَنْ حَمِدَهُ 
 شنيد خداوند کسي که حمد و ستایش او را نمود.

 دالاعتدعای هنگام 
 کَِثيْراً طَيِّباً مُبَارَکاً فِيْهِ  اًبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، َحمْدرَ
 .پاس ها. سپاسي فراوان، پاک و پر برکتو شایسته است تو را تمام ستایش ها و س! ما پروردگارا

 دعای سجده
 سُبْحَانَ رَبِّيَ األَعْلَى
 [.مرتبه 3] .پاک و منزه پروردگارم که باالترین است

دعای بعد از تشهد 
 آخر و قبل از سالم

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ 

الْمَحْيَا  ةِالْمَِسيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوْذُ ِبكَ مِنْ فِتْنَ ةِفِتْنَ

 رَمِ وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ والَمغْ
)الهى! من از عذاب قبر، و از فتنه ى مسيح دجّال، و فتنه ى زندگى و مرگ به تو 

 پناه مى برم. بار الها! من از گناه و زیان، به تو پناه مى آورم(.

هنگام  دعای
 يدنخواب

 .بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا
 .تـو زنده مى شوم ]بيدار مى شوم[ خـدایا! با نـام تـو مى ميرم ]مى خوابم[ و با نـام

هنگام بيدار  دعای
 شدن از خواب

 .الحَمْدُ هللِ الَّذِي أَْحيَانا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا وإلَيْهِ النُّشُورُ
کرده است، و بازگشت به  تمام ستایش ها از آنِ خدایى است که پس از ميراندن ما را زنده

 .سوى اوست
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اخل دعای هنگام د
 شدن به توالت

 ]بِسْمِ اهللِ[، اللهُمَّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخبائِثِ
 .زن و مرد، به تو پناه مى برم ]به نام خدا[ الهى! از جن هاى خبيث و پليدِ 

دعای هنگام خارج 
 شدن از توالت

 غُفْرانَكَ 

 .الهى! از تو آمرزش مى طلبم

دعای داخل شدن به 
 مسجد

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ . وَالسَّالَمُ عَلَى رَسُوْلِ اهللِ ةُاهللِ َوالصَّالَ بِسْمِ

 أَبْوَابَ رَحْمَِتكَ 

 .الهى! درهاى رحمت خود را بر من بگشا؛ به نام اهلل، و درود و سالم بر رسول اهلل

دعای خارج شدن از 
 مسجد

اهللِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ  وَالسَّالَمُ عَلَى رَسُوْلِ ةُبِسْمِ اهللِ َوالصَّالَ

 أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 
به نام خدا و درود و سالم بر رسول اهلل الهى! از تو فضل را مسألت مى نمایم، الهى! مرا از شيطان 

 .مردود، حفاظت فرما

هنگام داخل  دعای
 شدن به منزل

  وَلََْنَا، وَبِسْمِ اهللِ خََرْجنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَکَّلْنَابِسْمِ اهللِ
 .، و بر پروردگارمان توکّل نمودیمبه نام اهلل داخل شدیم، و بنام اهلل خارج گشتيم

 [و بعد از خواندن دعاى فوق، به خانواده اش سالم بگوید]

هنگام خارج  دعای
 شدن از منزل

 إِالَّ بِاهللِ  هَتُ عَلَى اهللِ، وَاَل حَوْلَ وَالَ قُوَّبِسْمِ اهللِ، َتوَّکَّلْ
 .به نام خدا، بر خدا توکّل کردم، و هيچ قدرت و توانائى جز از طرف خدا نيست
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