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 و بیدار شدن یدنخواب هنگامامامان دعیه ا    

 :: دعاهای امامان هنگام خوابیدن و بیدار شدندومباب چهارم: ادعیه منتخب کافی: فصل 

که هنگام قرار گرفتن در خوابگاهش سه مرتبه   از حضرت صادق علیه السّالم روايت شده: کسى. 1

 :بگويد

 

َ الهذى َمَلَك َفَقَدَر  َ الهذى َبَطَن َفَخََبَ َواْلحَْمُدّلَِله َ الهذى َعال َفَقَهَر َواْلحَْمُد ّلَِله   َاْلحَْمُد ّلَِله

 

 َ ٍء َقدير  ُيحْىَي اْْلَْوىت َو ُُيیُت اَل  الهذى َواْلحَْمُد ّلَِله  ْحیآَء َو ُهَو لََع ُكلِّ ََشْ
 

م اين طوسى ه گناهانش بیرون آيد، همانند روزى که از مادر متولد شده، و شیخ صدوق و شیخ از

السّالم نقل کرده: اين دعا کمترين  از حضرت صادق علیه« عدّة الدّاعى»اند. و در روايت را نقل کرده 

در آن روايت حمد دوم   کند. ولى  گويى[ کفايت مى ستايش چیزى است که از تحمید ]يعنى حمد و

 .پس از حمد سوم است

در رختخواب خود  که  آله و سلّم هنگامى از آن حضرت روايت شده: رسول خدا صلّى اللّه علیه و .2

 :گفت  خواند و مى  گرفت اية الكرسى مى  قرار مى

َ َو َكَفْرُت َبالّطاُغوَت َالّلُهمه اْحَفْظىن ىف َمناىم َو ىف َيَقَظىت َ آَمْنُت َباّلِله  َبْسَم اّلِله
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شب نكن، مگر اينكه  امام صادق علیه السّالم به من فرمود: اگر بتوانى از مفضّل بن عمر نقل شده: .3

 :ده، فرمود: بگو يازده حرف پناه دهى، گفتم: مرا از آنها خبر  خود را به

 

الَل  َاُعوُذ  َ َو َاُعوُذ َبجَ َ َو َاُعوُذ َبُقْدَرَة اّلِله َة اّلِله َ  َبَعزه ماَل اّلِله َ َو َاُعوُذ َبجَ َ َو َاُعوُذ َبُسْلطاَن اّلِله َاُعوُذ  َو   اّلِله
 َ  اّلِله

َ
ْنع َ َو َاُعوُذ َِبَ  اّلِله

َ
 َبَدْفع

 

َ َو َاُعوُذ  َو  ْلَك اّلِله َ َو َاُعوُذ َِبُ  اّلِله
َ
ْمع ُ َعَلْیَه َو  َاُعوُذ َبجَ َ َصلهى اّلِله َ َو َاُعوُذ َبَرُسوَل اّلِله ْجَه اّلِله َ

آَلَه َمْن  ِبَ
 َشرِّ ما َخَلَق َو َبَرَء َو َذَرَء 

 

 .و خود را هرگاه که خواهى به اين کلمات حفظ کن

مرتبه توحید  که درخوابگاهش قرار گیرد، و صد  از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: کسى .4

که در   روايت شده: کسى بخواند، از گناهان پنجاه ساله خود پاك شود. و نیز از آن حضرت

 اللّه احد بخواند، حق تعالى بیزارى از شرك را رختخوابش جاى گیرد، و قل يا ايّها الكافرون و قل هو

 .براى او بنويسد

که   فرمود: کسى  از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم.5

 :بگويد قصد کرده براى نماز شب برخیزد، و در رختخواب قرار گرفته

 

َعْلىن َمَن اْلغاَفلَي  َك َول َتجْ  َاُقوُم ساَعَة َكذا َو َكذا َالّلُهمه لُتْؤَمىّن َمْكَرَك َولُتْنَسىن َذْْكَ
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  .اى را بر او بگمارد، که در آن ساعت بیدارش کند  حق تعالى فرشته

 :و از آن حضرت روايت شده: هرگاه يكى از شما در شب از خواب برخاست بگويد .6

 

َبیّيَ َو َالَه اْْلُْرَسلَي َو َربِّ  ُسْبحاَن  َ َربِّ النه َ الهذى ُيحىَْي اْْلَْوىت َو ُهَو  اّلِله لََع  اْْلُْسَتْضَعفَي َواْلحَْمُد ّلَِله
ٍء َقدير    ُكلِّ ََشْ

 

من راست گفت و شكر بجا   فرمايد: بنده زمانى که اين کلمات را بگويد، خداى تبارك و تعالى مى 

 .آورد

  برمى  خواب حضرت صادق علیه السّالم آخر شب از از عبد الرحمن بن حجّاج روايت شده: .7

 :گفت  کرد و مى  خواست، صدا را در حدّى که اهل خانه بشنوند بلند مى

 

  َالّلُهمه 
َ
ع ه ضیَق اْْلَْضجَ ْع لََعَ  َو َوَسّ

َ
َلع َواْرُزْقىن َخْْيَ ما َقْبَل اْْلَْوَت َواْرُزْقىن َخْْيَ ما  َاَعىّن لََع َهْوَل اْْلُطه

 اْْلَْوَت  ْعَد َب 
 


