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 امام علی)ع( در لیله المبیتدعای 

 :از جمله تعقیبات نماز صبح این دعا ذکر شده است

ِذي اَل ُيَطاَوُل َو اَل ُيحَاَوُل   الَّ
ِ

ُهمَّ ُمْعَتِصمًا ِبِذَماِمَك امْلَِنیع ْصَبحُْت اللَّ َ
  أ

 و بلندتر آن از رشته هيچ كه زدم چنگ تو( توحيد) محكم و بلند رشته به كه حالى در كردم صبح خدايا 

 نيست محكمتر

 

اِطِق  اِمِت َو النَّ   ِمْن َشرِّ ُكلِّ َغاِشٍم َو َطاِرٍق ِمْن َساِئِر َمْن َخَلْقَت َو َما َخَلْقَت ِمْن َخْلِقَك الصَّ

 چه هر از و اى فرموده خلق كه ديگرى مخلوقات شر از و رهزن دزد و ظالم هر شر از كنى حفظ مرا كه 

 خموش و گويا از اى آفريده

 

َك  یِّ ِت ََنِ ْهِل ََبْ
َ

وٍف ِبِلَباٍس َساِبَغٍة َواَلِء أ ٍة ِمْن ُكلِّ َمخُ   ِِف ُجنَّ

 گردانى مستور پيغمبرت بيت اهل محبت زيباى لباس در و كنى حفظ پناهت در مرا باشد ترسناك كه 

 

ٍة  ِذيَّ
َ

بًا ِمْن ُكلِّ َقاِصٍد ِِل ِإََل أ ِك ِبحَْبِلِهْم ُمحَْتجِ َمسُّ ِهْم َو التَّ اِف ِبحَقِّ ْخاَلِص ِِف ااِلْعِِتَ َداٍر َحِصنٍي اْْلِ   ِبجِ

قصد اذيت من كند به سنگر محكم اخالص تو و اقرار بحقانيت اهل بيت و چنگ زدن  كه شرى ذى هر از و 

 برشته محبت اهل بيت در آمدم
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ْم َو َمَعُهْم َو  نَّ اْلحَقَّ ََلُ
َ

ْ ُموِقنًا أ
  ِفِهِيْ َو ِِبِ

 توان يافت حق راه آنها به و است آنها دست در و است آنها با و است بيت اهل از حق كه دارم يقين كه حالى در 

 

َجاِنُب َمْن َجاَنُبوا
ُ

َواِِل َمْن َواَلْوا َو أ
ُ

 أ

 جويم مى دورى جويند دورى چه هر از و دارم مى دوست دارند دوست آنها را كه هر 

 

َماَواِت   السَّ
ِ

َعاِدَي َعِّنِّ ِبَبِديع ْزُت اْْلَ ِقیِه َيا َعِظمُي َحجَ تَّ
َ

ْ ِمْن َشرِّ ُكلِّ َما أ
ِعْذِِن اللَُّهمَّ ِِبِ

َ
ِِ َفأ ْر    َو اْْلَ

 تو يارى به را دشمنانم دفع من بزرگ خداى اى بدار خود پناه در ترسم مى آن از چه هر شر از مرا الها بار پس 

 كنم سمانها و زمينى مىآ آفريننده كه

 

ِصُروَن  ْغَشْیَناُُهْ َفُهْم اَل ُُيْ
َ

ْيِدِهِيْ َسّدًا َو ِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا َفأ
َ

ا َجَعْلَنا ِمْن َبنْيِ أ   ِإنَّ

 سد آن در ما و داديم قرار( ايمان اهل) دشمنان آن سر پشت از سدى و رو پيش در محكم سدى ما فرمودى كه 

 هيچ نبينند كه كنيم احاطه را آنها

 

  شود و آن دعاى امیر المؤمنین علیه السالم است در لیلة المبیت و این دعا در هر صبح و شام خوانده مى
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