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 خروج از منزلادعیه     

 :دعیه منتخب کافی: فصل دوم: دعاهای امامان هنگام خوابیدن و بیدار شدنا

خانه خارج شود،  نقل شده است انسان زمانى که خواست از  ه السّالماز حضرت امام صادق علی .1

 هنگام نیّت خروج سه مرتبه بگويد: اللّه اکبر و سه مرتبه

 

ُل  كه ِ َاََتَ ِ َاْدُخُل َو لََعَ اّلِِله ِ َاْخُرُج َو ِباّلِِله  ِباّلِِله
 

 :آنگاه بگويد

 

ٍة َاْنَت آِخٌذ ِِباِصَیِتها ِانه َرّّب لََع  اْفَتْح ىل ىف َوْجهى هذا ِبَخْْيٍ َو اْخِِتْ ىل ِبَخْْيٍ َوِقىن َشره  َالّلُهمه  ُكلِّ دآبه
 ُمْسَتقٍي  ٍط ِصرا

 

 .پیوسته در پناه خداى عزّ و جلّ باشد، تا به همان مكانى که در آن بود بازگردد

 :که به هنگام بیرون رفتن از در خانه بگويد  ين علیه السّالم روايت شده استاز امام زين العابد .2

 

 ِ ْلُت لََعَ اّلِله كه ِ َو ََتَ ِ آَمْنُت ِباّلِله  ِبْسِم اّلِله
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 :رود بگويد  بیرون مى از امام باقر علیه السّالم نقل شده است که هرکس زمانى که از منزلش .3

 

ِ َالّلُهمه ِاّن  ِبْسِم  ْلُت لََعَ اّلِله كه ُ ََتَ ِ َحْسِِبَ اّلِله ْنیا اّلِله ها َو َاُعوُذِبَك ِمْن ِخْزِى الدُّ َو  َاْسَئُلَك َخْْيَ ُاُمورى ُكِلّ
 َعذاِب ااْلِخَرِة 

 

  .فرمايد سازد کفايت مى  خدا آنچه از امر دنیا و آخرت او را اندوهگین مى 

 :روى بگو از حضرت امام صادق علیه السّالم نقل شده است که وقتى که از منزل خود بیرون مى  .4

 

كه  ِبْسِم  ِ ََتَ ِ اّلِله َة ِااّل ِباّلِله ِ ال َحْوَل َوالُقوه  َالّلُهمه ِاّن َاْسَئُلَك َخْْيَ ما َخَرْجُت َلُه َو َاُعوُذِبَك ِمْن  ْلُت لََعَ اّلِله
 َشرِّ ما َخَرْجُت َلُه 

 

ه ِنْعَمَتَك َواْسَتْعِمْلىن ىف طاَعِتَك  ْم لََعَ ه ِمْن َفْضِلَك َو َاْْتِ   َالّلُهمه َاْوِسْع لََعَ

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ى اّلِله ِة َرُسولَِك َصله ِتَك َو ِمله ىن لََع ِمله فه  َواْجَعْل َرْغَبىت فامي ِعْنَدَك َو ََتَ

 

  شد، اين کلمات را مى  مى  از امام رضا علیه السّالم نقل شده است که پدرم زمانى که از منزل خارج .5

 :گفت
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ىت ِتِه الِبحَْوٍل ِمىّن َو ال ُقوه ِ َو ُقوه حِي َخَرْجُت ِبحَْوِل اّلِله ْْحِن الره ِ الره   ِبْسِم اّلِله

 

ضًا لِِرْزِقَك َفْاِتىن ِبِه ىف عاِفَیٍة  ِتَك يا َرِبّ ُمَتَعرِّ  َبْل ِبحَْوِلَك َو ُقوه

 

ده مرتبه سوره  رود،  رت صادق علیه السّالم روايت شده است که هرکه از منزلش بیرون مىاز حض .6

باشد، و تا به منزلش بازگردد، خدا از او  در حفظ خداى عزّ و جل  قل هو اللّه احد بخواند، پیوسته

  .محافظت نمايد

ات بايست،  در خانه  روى، برخواستی به سفر   از امام هفتم علیه السّالم روايت شده است که هرگاه .7

النّاس و قل اعوذ بربّ الفلق را از پیش رو، و از  هاى حمد و قل هو اللّه احد و قل اعو برب  و سوره

 :بگو طرف راست و چپ بخوان،آنگاه

 

ْغ ما  ْغىن َو َبلِّ ْ ما َمِعَى َو َبلِّ ْمىن َو َسِّلِّ  َمِعَى َبالغًا َحَسناً َالّلُهمه اْحَفْظىن َواْحَفْظ ما َمِعَى َو َسلِّ
 

و نیز از آن حضرت روايت شده است که هرگاه در سفر يا حضر ]حضر يعنى ماندن در وطن، در  .8

 :مقابل سفر[ از منزلت بیرون رفتى بگو

 

 ِ َة ِااّل ِباّلِله ُ ال َحْوَل َو ال ُقوه ِ ما شاَء اّلِله ْلُت لََعَ اّلِله كه ِ َو ََتَ ِ آَمْنُت ِباّلِله  ِبْسِم اّلِله

 


