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 ما بین الطلوعین دعاهای    
و  است، ]زمان بین طلوع فجر صادق و طلوع خورشید[ بدانكه از جمله اوقات شريف بین الطلوعین

تسبیح در آن  بیت علیهم السّالم در فضیلت اين وقت،و تشويق بر عبادت،و ذكر و  بسیارى از اهل اخبار

كه از حضرت محمد باقر  چنان تعبیر به ساعت غفلت شده،  و در برخى اخبار،از اين وقت وارد شده،

سازد:وقت  شده لشگرهاى خويش را، در دو وقت پراكنده مى  ابلیس رانده  :علیه السّالم روايت شده

ز شرّ ابلیس و پس در اين دو ساعت،خدا را بسیار ياد كنید،و ا غروب آفتاب،و زمان طلوع آن،

لشگرش،به خدا پناه بجويید،و در اين دو ساعت كودكان خود را به پناه خدا درآوريد،زيرا آن دو 

ساعت،ساعت غفلت است.و بدانكه خواب در اين دو وقت مكروه است.از حضرت باقر علیه السّالم 

زرد و و رنگ رخسار را  شده:خواب در وقت صبح خوابى است شوم و مانع روزى است،  روايت

تا طلوع آفتاب قسمت  ها را در مابین طلوع فجر،  درستى كه حق تعالى روزى  كند،و به دگرگون مى 

نقل كرده «مصباح»كند،بنابراين از خوابیدن در اين وقت بپرهیزيد شیخ طوسى اين دعا را در كتاب مى 

 .است كه در وقت طلوع فجر صادق خوانده شود

 
ٍد َالّلُهمَّ َاْنَت صاِحُبنا َفَص  ٍد َوآلِِه َوَاْفِضْل َعَلْینا َالّلُهمَّ ِِبِْعَمِتَك َتِِتُّ الّصاِلحاُت َفَصلِّ لََع ُمحَمَّ لِّ لََع ُمحَمَّ

ِ ِمَن الّناِر  ِ ِمَن الّناِر عآِئذا ِباَّللَّ ِ ِمَن الّناِر عآِئذا ِباَّللَّ ْمها َعَلْینا عآِئذا ِباَّللَّ  َوآِلِه َوَاْْتِ

 

 سپس مي گوئى :

ِمنا هذا يا فاِلَقُه ِمْن َحْیُث ال ْ ََ  ََ َعْل َاوَّ َْ ٍد َوآِلِه َوا ُه ِمْن َحْیُث َاری َصلِّ لََع ُمحَمَّ ََ ِر  َاری َوُمْْ
 َصالحا َوَاْوَسَطُه َفالحا َوآِخَرُه َنجاحا
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  آنگاه ده مرتبه مى گويى :

 

ُه ما َاْصَبَح ىب ِمْن ِنْعَمٍة َاْو عاِفَیٍة ىف ديٍن َاْو ُدْنیا َفِمْنَك  َلَك َوْحَدَك ال َشريَك َلَك  َالّلُهمَّ ِاّّن ُاْشِهُدَك َانَّ
ضا . َّ َحّّت َتْرضا َوَبْعَد الرِّ ْكُر ِِبا لََعَ  اْلحَْمُد َوَلَك الشُّ

 

 

 و بهترين آنها ذكر غیر از آنچه ذكر شد بسیار است، و ذكرهاى وارد بر اين وقت،

 

ُ َاْكََبُ » ُ َواَّللَّ ِ َوال ِالَه ِاال اَّللَّ ِ َواْلحَْمُد َّلِلَّ  «ُسْبحاَن اَّللَّ

 

 و نیز خواندن اين دعاست:  تعبیر ده «باقیات صالحات» است كه از آن به

 

ُ َوْحََدُ ال َشريَك َلُه َلُه اْْلُْلُك َوَلُه اْلحَْمُد ُيحىْي َوُُيیُت َوُُيیُت َوُيحىي َوُهَو َحىُّ ال وُت ال ِالَه ِاال اَّللَّ  َُيُ
ْْيُ  ٍء َقدير  ِبَیَِدِ اْلَْ  َوُهَو لََع ُكلِّ ََشْ

 

 گويى: یدى مى چون نداى اذان صبح را شن

 

َِ ََناِرَك َوِاْدباِر َلْیِلَك َوُحُضوِر َصَلواِتَك َوَاْصواِت ُدعآِئَك َوتْسبيحِ  َالّلُهمَّ ِاّّن َاْسَئُلَك ِبِاْقبا
حُي  ّواُب الرَّ َك َاْنَت التَّ َّ ِانَّ ٍد َوَاْن َتُتوَب لََعَ َِ ُمحَمَّ ٍد َوآ َى لََع ُمحَمَّ لِّ ِئَكِتَك َاْن ُُتَ  َمالَّ


