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 صباح دعای   

 :در ذکر بعضی از دعاهای مشهور، دعای صباح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم است

ِحِي  ِن الره ْْحَ ِ الره  ِبْسِم اَّلله

 به نام خداى بخشاينده مهربان
 

َح ِقَطَع اّلَلْیِل  ِه َوَسره جِ ْطِق َتَبلُّ باِح ِِبُ  َالّلُهمه يا َمْن َدَلَع ِلساَن الصه

 اى كسى كه بيرون كشيد زبان صبحدم را به بيان تابناك آن و پراكنده ساخت پاره هاى شبخدايا 
 

ّواِر ىف َمقاديِر  ِه َوَاْتَقَن ُصْنَع اْلَفَلِك الده ُلجِ  اْْلُْظِِلِ ِبَغیاِهِب َتَلجْ

 دازه هاتاريك را با آن توده هاى سياه سرگردانى كه داشت و محكم ساخت ساختمان اين چرخ گردون را در ان
 

ِه يا َمْن َدله لََع ذاِتِه  جِ وِر َتَاجُّ ْمِس ِِبُ ِجِه َوَشْعَشَع ِضیآَء الشه  َتََبُّ

و گردشهاى زيبايش و پرتو افكن ساخت تابش خورشيد را با نور فروزان و گرم آن اى كه راهنمايى كرد بر 

 خودش
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ُلوقاِتِه َوَجله َعْن  َه َعْن ُمجانََسِة َمخْ َئَمِة َكْیِفّیاِتِه يا ِبذاِتِه َوَتَنزه  ُماله

به خودش و منزه است از هم جنسى )و مشابهت با( مخلوقاتش و برتر است از سنخيت يا چگونگيهاى عالم 

 خلقت اى
 

ظاِت اْلُعُیوِن َوَعِِلَ ِِبا ُنوِن َوَبُعَد َعْن َلحَ  َمْن َقُرَب ِمْن َخَطراِت الظُّ

او( بر دل خطور كند ولى دور است از چشم انداز ديدگان و مى  كسى كه نزديك است به گمانهايى كه )درباره

 داند آنچه را
 

 اكَن َقْبَل َاْن َيُكوَن يا َمْن َاْرَقَدىن ىف ِِماِد َاْمِنِه َوَاماِنِه َوَاْيَقَظىن

 شود پيش از شدنش اى كسى كه مرا در گهواره آسايش و امنيت خود به خواب برد و براى استفاده از نعمتها
 

ِء َعىّن ِبَیِدِ ِا  وه  ىل ما َمَنَحىن ِبِه ِمْن ِمَنِنِه َوِاْحساِنِه َوَكفه َاُكفه السُّ

 و بخششهاى بيدريغش كه به من ارزانى داشته بيدارم كرد و پنجه هاى بدخواهان را بدست قدرت
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ْیِل ااْلْلَیِل  لیِل ِاَلْیَك ىِف الله  َواْْلاِسِك َوُسْلطاِنِه َصلِّ الّلُهمه لََعَ الده

و سلطنت خويش از من بازداشته درود فرست بر آن راهنماى به سوى تو در شب بسيار تار )جاهليت ( و آن 

 كس كه در
 

 اْلَحَسِب ىف ِذْرَوِة 
ِ

َرِف ااْلْطَوِل َوالّناِصع  ِمْن َاْسَباِبَك ِبَحْبِل الشه

 حسب پاك و خالصش بر بلندترين ميان اسباب و وسائل تو بلندترين ريسمان شرف را گرفت و آن كس كه
 

ِل  َمِن ااْلوه  اْلكاِهِل ااْلْعَبِل َوالّثاِبِت اْلَقَدِم لََع َزحالیِفها ىِف الزه

 شانه هاى مردان عالم قرار داشت و آن ثابت قدم بر روى لغزشگاهها در آن زمان پيشين
 

 ُهمه َلنا َمصاريَع َولََع اِلِه ااْلْخیاِر اْْلُْصَطَفْْيَ ااْلْبراِر َواْفَتحِ اللّ 

 و بر خاندان نيكوكار برگزيده خوش كردارش و بگشا براى ما خدايا لنگه هاى در
 

 
ِ

ِة َواْلَفالِح َوَاْلِبْسىِن الّلُهمه ِمْن َاْفَضِل ِخَلع ْْحَ فاتيحِ الره باِح ِِبَ  الصه

 بامدادان را به كليدهاى رحمت و رستگارى و بپوشانم خدايا از بهترين خلعتهاى
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الِح َوَاْغِرِس الّلُهمه ِبَعَظَمِتَك ىف ِشْرِب َجناىن داَيِة َوالصه  اْْلِ

 هدايت و شايستگى و بجوشان خدايا به عظمت خويش در جويبار دلم
 

ُموِع  ْیَبِتَك ِمْن اماقى َزَفراِت الدُّ ُشوِع َوَاْجِر الّلُهمه ِْلَ  َينابیَع الخُ

 ت از گونه هايم مشكهاى اشكچشمه هاى خشوع و جارى ساز خدايا براى هيبت
 

َتِدْئىِن  ِة اْلُقُنوِع ِاْلى ِاْن ََلْ ََتْ ْرِق ِمىّن ِبَاِزمه ِب الّلُهمه َنَزَق اْلخُ  َوَادِّ

 و ادب كن خدايا سبك مغزى و تندخويى مرا به مهارهاى قناعت )يا خوارى در سؤ ال ( خدايا اگر در ابتدا
 

ْوفی ُة ِمْنَك ِبُحْسِن الته ْْحَ  ِق َفَمِن الّساِلُك ىب ِاَلْیَك ىف واِضحِ الره

 رحمت تو از روى حسن توفيق به سراغ من نمى آمد پس چه كسى بود كه مرا در اين
 

ِئِد ااْلَمِل َواْْلىُن َفَمِن اْْلُقیُل  ريِق َوِاْن َاْسَلَمْتىن َاناُتَك ِلقاه  الطه

 و ميل سركش سپارد پس چه كسى راه روشن بسويت آرد و اگر حلم و بردبارى تو مرا بدست آرزو
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ْفِس  ُرَك ِعْنَد ُمحاَرَبِة النه وی َوِاْن َخَذَلىن ََنْ  َعََثاىت ِمْن َكَبواِة اْْلَ

 لغزشهاى مرا از زمين خوردنهاى هوا و هوس ناديده بگيرد و اگر در هنگام جنگ با نفس

 

َصِب َو  ْیطاِن َفَقْد َوَكَلىن ِخْذالُنَك ِاىل َحْیُث النه ْرماِن ِاْلىَوالشه  اْلحِ

 و شيطان يارى تو نباشد مسلماً همان يارى نكردنت مرا بدست رنج و حرمان سپارد خدايا
 

ُتَك ِااّل ِمْن َحْیُث ااْلماِل َاْم َعِلْقُت ِبَاْطراِف ِحباِلَك ِااّل   َاَتراىن مآ َاََتْ

مرا به درگاهت آورد( يا شده كه بسر تو بخوبى مرا مى بينى كه نزدت نيامدم جز از راه آرزوها )و آنها بود كه 

 رشته هاى فضل
 

ِِت اْمَتَطْت  ُة اله  حَْي باَعَدْتىن ُذُُنىب َعْن داِر اْلِوصاِل َفِبْئَس اْْلَِطیه

 و كرمت چنگ زنم جز وقتى كه گناهانم مرا از خانه وصال دور سازد پس چه بد مركبى است اين مركب
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ا َوُمناها َوَتّبًا َْلاَنْفىس ِمْن َهواها َفواهًا َْلا ِْل  ُُ ُنو ُُ َلْت َْلا   ا َسوه

هوا و هوس كه نفس من بر آن سوار شده پس واى بر اين نفس كه گمانهاى باطل و آرزوهاى بيجايش در نزد او 

 جلوه كرد و
 

ِتَك ِبَیِد  ِدها َوَمْولیها ِاْلى َقَرْعُت باَب َرْْحَ ْرَاِِتا لََع َسیِّ  ِلجُ

 و موالى خويش دليرى كرد خدايا من در رحمتت را بدست اميدمنابود باد كه بر آقا 
 

ْقُت ِبَاْطراِف  ئى َوَعله ئى َوَهَرْبُت ِاَلْیَك الِجئًا ِمْن َفْرِط َاْهواه  َرجاه

 كوبيدم و از فرط هواهاى نفسانى به حال پناهندگى بسوى تو گريختم و بند كردم بسر رشته هاى
 

ئى َفْا  ُهمه َعّم ا ُكْنُت َاْجَرْمُتُه ِمْن َزلَلىِحباِلَك َاناِمَل َواله  ْصَفحِ اللُّ

 كرمت انگشتان دوستى ام را پس درگذر خدايا از جرمهايى كه من از روى لغزش
 

دی َوَمْوالَی  َك َسیِّ ئى َوَاِقْلىن ِمْن َصْرَعِة ]ِردآئى [ َفِانه  َوَخطاه

 ام ( زيرا كه تويى آقا و مواليمو خطا كردم و نگاهم دار از حمله بيماريم )كه دچار گشته 
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 َوُمْعَتَمدی َوَرجائى َوَاْنَت غاَيُة َمْطُلوىب َوُمناَی ىف ُمْنَقَلىب

 و تكيه گاه و اميدم و تويى منتهاى خواسته و آرمانم در دنيا
 

ُُنِب هاِربًا  اَء ِاَلْیَك ِمَن الذُّ  َوَمْثواَی ِاْلى َكْیَف َتْطُرُد ِمْسكینًا اْلَتجَ

 خدايا چگونه برانى از درگاهت بيچاره اى را كه در حال فرار از گناهان به تو پناه آوردهو عقبايم 
 

ِشدًا َقَصَد ِاىل َجناِبَك ساِعیًا َاْم َكْیَف َتُردُّ  ُب ُمْسََتْ یِّ  َاْم َكْیَف ُتخَ

 يا چگونه نوميد سازى راه جويى را كه شتابان آهنگ حضرت تو را كرده يا چگونه بازگردانى
 

ْم  َعٌة ىف َضْنِك َُ  ئاَن َوَرَد ِاىل ِحیاِضَك شاِربًا َكاّل َوِحیاُضَك ُمَْتَ

تشنه اى را كه براى نوشيدن )آب ( بر سر حوضهاى تو آمده نه هرگز چنين نخواهى كرد با اينكه حوضهاى 

 )پرفيضت (
 

َلِب َواْلُوُغوِل َوَاْنَت غاَيُة اْْلَْسُئو ُوِل َوباُبَك َمْفُتوٌح لِلطه  ِل امْْلُ

 در سخت ترين خشكساليها لبريز است و در خانه ات براى خواستن و ورود در آن باز است و تويى انتهاى خواسته
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ِتَك  ُة َنْفىس َعَقْلُتها ِبِعقاِل َمِشیه اَيُة اْْلَْاُموِل ِاْلى هِذِه َاِزمه ُِ  َو

كه به پاى بند مشيت تو آنها را  )خواستاران ( و منتهاى آرزوى )آرزومندان ( خدايا اين مهارهاى نفس من است

 بستم
 

ُة  ِتَك َوهِذِه َاْهوآِئَى اْْلُِضله ُء ُذُُنىب َدَرْاُِتا ِبَعْفِوَك َوَرْْحَ  َوهِذِه َاْعباه

 و اين است بارهاى سنگين گناهانم كه به اميد عفو و رحمتت بر زمين نهادم و اين است هوسهاى گمراه كننده ام
 

 ْطِفَك َوَرْاَفِتَك َفاْجَعِل الّلُهمه َصباحى هذا نِازاًل َوَكْلُتها ِاىل َجناِب لُ 

 كه به آستان لطف و مهرت سپردم پس اى خدا اين بامداد مرا چنان مقرر كن
 

ًة ِمْن  ئى ُجنه ْنیا َوَمساه الَمِة ىِف الّديِن َوالدُّ دی َوِبالسه ِء اْْلُ ه ِبِضیاه  لََعَ

 دنيا بر من فرود آيد و شامم را سپرى ازكه با انوار هدايت و سالمت در دين و 
 

َك قاِدٌر لََع ما تَشآُء  وی ِانه  َكْیِد اْلِعدی َوِوقاَيًه ِمْن ُمْرِدياِت اْْلَ

 نيرنگ خطرناك دشمنان و پناهگاهى از پرتگاههاى هوا و هوس قرار ده كه تو بر هر چه بخواهى
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 ْن تَشآُء َوُتِعزُّ َمْن تَشآُء ُتؤ ىِت اْْلُْلَك َمْن تَشآُء َوَتْنِز ُع اْْلُْلَك ِمه 

 توانايى ملك و سلطنت را به هر كه خواهى مى دهى و از هركه خواهى برگيرى و عزت دهى هر كه را خواهى
 

ٍء َقديٌر ُُتِلجُ الَلْیَل  َك لََع ُكِلّ ََشْ ْْيُ ِانه  َوُتِذلُّ َمْن تَشآُء ِبَیِدَك اْلخَ

 خوبيها بدست تو است و تو بر هر چيز توانايى شب راو خوار كنى هر كه را خواهى همه 
 

ِت  ِرُج اْلَحىه ِمَن اْْلَیِّ ْیِل َوُتخْ هاَر ىِف الله هاِر َوُُتِلجُ النه  ىف النه

 در روز فرو برى و روز را در شب درآورى زنده را از مرده بيرون آورى و مرده را
 

َت ِمَن اْلَحىِّ َوَتْرُزُق َم  ِرُج اْْلَیِّ  ْن تَشآُء ِبَغْْيِ ِحساٍب ال ِالَه ِااّل َوُتخْ

 از زنده برون آرى و به هر كه خواهى بى حساب روزى دهى معبودى جز تو نيست
 

 َاْنَت ُسْبحاَنَك الّلُهمه َوِبَحْمِدَك َمْن ذا َيْعِرُف َقْدَرَك َفال َيخاُفَك 

 نترسد منزهى تو خدايا و حمد تو را گويم كيست كه قدر تو را بشناسد و از تو
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ْفَت ِبُقْدَرِتَك اْلِفَرَق َوَفَلْقَت   َوَمن ذا َيْعَِلُ ما َاْنَت َفال ََياُبَك َاله

 و كيست كه بداند تو كيستى و از تو نهراسد تو با قدرت خويش جداها را با هم جمع كردى
 

یا ْرَت اْْلِ َ ُْ  َه ِمَن ِبُلْطِفَك اْلَفَلَق َوَاَنْرَت ِبَكَرِمَك َدياِجَى اْلَغَسِق َوَا

و به لطف خويش سپيده دم را شكافتى و بكرم خود تاريكيهاى شديد شب را روشن كردى و روان كردى آبهاى 

 شيرين و
 

اجًا  یاخیِد َعْذبًا َوُاجاجًا َوَاْنَزْلَت ِمَن اْْلُْعِصراِت ماًء َثجّ مِّ الصه  الصُّ

 ى ريزان و فراوان ،شور را از دل سنگهاى سخت و محكم و فرو ريختى از ابرهاى فشرده آب
 

ِة ِسراجًا َوّهاجًا ِمْن َغْْيِ َاْن ُُتاِرَس  يه ََبِ ْمَس َواْلَقَمَر لِلْ  َوَجَعْلَت الشه

و قرار دادى خورشيد و ماه را براى مردمان چراغى فروزان بدون آنكه در آنچه بدان آغاز كردى )در آفرينش ( 

 دچار
 

 



  صباح دعای                                                                                                                                                                                                                                     موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         

 

11 www.ahlolbait.com 
 

َد ِباْلِعزِّ َواْلَبقآِء َوَقَهَر فَمَي اْبَتَدْاَت ِبِه ُلُغوبًا َوال  حه  ِعالجًا َفیا َمْن َُتَ

 خستگى و تعب گردى يا به چاره جويى محتاج شوى اى آنكه در عزت و بقاء يگانه است و بندگانش را بوسيله
 

ْع  ْتِقیآِء َواْْسَ ََ ٍد َوآِلِه ااْل اِء َصلِّ لََع ُمَحمه  ِعباَدُه ِباْْلَْوِت َواْلَفنه

 مقهور خويش كرده درود فرست بر محمد و خاندان پرهيزكارش و فرياد مرا مرگ و نابودى
 

ْق ِبَفْضِلَك َاَملى َوَرجآئى يا َخْْيَ َمْن  ْب ُدعآئى َوَحقِّ  ِندآئى َواْسَتجِ

 بشنو و دعايم را به اجابت مقرون ساز و به فضل خويش آرزو و اميد مرا تثبيت كن اى بهترين كسى كه
 

 رِّ َواْْلَْاُموِل ِلُكلِّ ُعْسٍر َوُيْسٍر ِبَك َاْنَزْلُت حاَجِتُدِعَى ِلَكْشِف الضُّ 

خوانده شدى براى برطرف ساختن گرفتارى و آرزو شده اى براى هر سختى و آسانى فرود آوردم بار حاجتم را 

 بدرگاهت
 

ِئبًا يا ََكمُي يا ََكمُي يا ََكمُي  ىن ِمْن َسىِنِّ َمواِهِبَك خاه  َفال َتُرده

 ا از عطاياى عالى )و سنگين قيمت ( خود نااميد باز مگردان اى كريم اى كريم اى كريمپس مر
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عَْي  ٍد َوآِلِه َاْْجَ ى اَّلّلُ لََع َخْْيِ َخْلِقِه ُمَحمه ِتَك يا َاْرَحَم الّراِْحَْي َوَصله  ِبَرْْحَ

 ل او همگىبه رحمت خود اى مهربانترين مهربانان و درود خدا بر بهترين آفريدگانش محمد و آ
 

 پس به سجده برود و بگويد:

 

وٌب َوَنْفىس َمْعُیوٌب   ِاْلى َقْلىب َمْحجُ

 خدايا دلم در پرده است و نفسم معيوب
 

ئى غاِلٌب َوطاَعِت َقلیٌل َوَمْعِصَیِت َكثٌْي   َوَعْقلى َمْغُلوٌب َوَهواه

 بسيار استو عقلم مغلوب است و هواى نفس بر من چيره است و طاعتم اندك و گناهانم 
 

ُُنِب َفَكْیَف حیَلِت يا َسّتاَر اْلُعُیوِب َويا َعاّلَم   َوِلساىن ُمِقرُّ ِبالذُّ

 و زبانم به گناهان اقرار دارد پس چاره ام چيست اى پرده پوش عيبها و اى داناى
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ٍد َوآِل  ها ِبُحْرَمِة ُمَحمه  اْلُغُیوِب َويا اكِشَف اْلُكُروِب ِاْغِفْر ُذُُنىب ُكله

 ناديدنيها و اى برطرف كننده اندوهها بيامرز همه گناهانم را به حرمت محمد و آل
 

ِتَك يا َاْرَحَم الّراِْحَْي  ٍد يا َغّفاُر يا َغّفاُر يا َغّفاُر ِبَرْْحَ  ُمَحمه

 محمد اى آمرزش پيشه اى بسيار آمرزنده اى بسيار آمرزنده به رحمتت اى مهربانترين مهربانان
 

عالمه مجلسى )ره ( اين دعا را در کتاب دعاى بحار و در کتاب صلوة با بیان ذکر مؤلف گويد: که 

نموده و فرموده که اين دعا از ادعیه مشهوره است و من در کتب معتبره آنرا نیافتم مگر در مصباح 

و سیّد بن سیّدبن باقى رِضْوانُ اللّهِ عَلَیْهِ و نیز فرموده مشهور خواندن اين دعا است بعد از فريضه صبح 

 باقى روايت کرده آنرا بعد از نافله صبح و بهر کدام عمل شود خوب است .

 


