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صباح یعاد  

 
آن و  خوانده ی)ع( بعد از دو رکعت نماز صبح منیرالمومنیکه حضرت ام ییَصباح دعا یدعا

 انیب یرا در قالب الفاظ و عبارات ادب یو کالم یعرفان ،یِحکم نیمضام نیبلندترحضرت 

.کرده است  

معروف است وبرای اجابت دعاها، عّزت، ثروت  رمزالکنوزبه مفتاح الفتوح و دعای صباح 

.(563، ص 2و عدم ذلّت و حقارت نیکو است. ) قُرب َنوافل،زهراپاشنگ، ج   
 

و آخرت  ایدن رهیذخ نیتر شما را بر بزرگ ای: آدیفرما یصباح م یامام رضا )ع( درباره دعا

 ییشما راهنما یاست برا یو شهادت که حصار و قلعه محکم بیگنج در عالم غ نیتر و جامع

صباح )بعد از نافله  یکه مداومت بر خواندن دعا ی)ع( نقل شده است: کس ینکنم؟ از موال عل

و  زیدر نظر مردم عز شهيو هم رسد ینم یبيآس چيعالم پر از بال شود به او ه گراصبح( کند 

 یکه با او دشمن یبرساند و هر کس یبه او ضرر تواند یدشمن نم گاه چيو ه باشد یمحترم م

و به  باشد یدر امان م ها یو سخت یاز مرگ ناگهان یو به لطف اله گردد یکند به خودش برم

.شود یتر م و گسترده تر عياو هر روز وس یو روز زقصباح ر یدعا نیبرکت ا  

ابن باقى خواندن آن را پس از  دیّ که س دعا پس از نماز صبح است درحالى نیمشهور خواندن ا

(الجنان حی.) مفاتنموده است و به هر کدام عمل شود مناسب است تینافله صبح روا  
 

 

حِ  بِْسمِ  ْحَمِن الره مِ يهللاِ الره  

است شگىیاش هم و مهربانى ارینام خدا که رحمتش بس هب  

 

َح قَِطَع الله  ایَ  اللُهمه  بَاحِ بِنُْطِق تَبَلُِّجِه َو َسره تَلَْجلُِجِه َو أَتْقََن ُصْنَع اْلفَلَِک  اِهبِ يَ اْلُمْظِلِم بِغَ  لِ يْ َمْن َدلََع ِلَساَن الصه

اِر فِ  ِجِه َو َشْعَشَع ِض  رِ یَمقَادِ  یالدهوه ِجِه  اءَ يَ تَبَرُّ َه َعْن ُمَجانََسِة  َمنْ  ایَ الشهْمِس بِنُوِر تَأَجُّ َدله َعلَى ذَاتِِه بِذَاتِِه َو تَنَزه

َو َعِلَم بَِما  ونِ يُ َمْن قَُرَب ِمْن َخَطَراِت الظُّنُوِن َو بَعَُد َعْن لََحَظاِت اْلعُ  ایَ  اتِهِ يه فِ يْ َمْخلُوقَاتِِه َو َجله َعْن ُمالَءَمِة کَ 

بِِه ِمْن ِمنَنِِه َو إِْحَسانِِه َو َکفه  یإِلَى َما َمنََحنِ  یقََظنِ یْ ِمَهاِد أَْمنِِه َو أََمانِِه َو أَ  یفِ  یَمْن أَْرقََدنِ  ایَ  ُکونَ یَ َکاَن قَْبَل أَْن 

لِ  ِدهِ يَ بِ  یأَُکفه السُّوِء َعن ِ  لِ يَ اْْلَلْ  لِ يْ الله  یفِ  کَ يْ إِلَ  لِ يَو ُسْلَطانِِه َصل ِ اللُهمه َعلَى الده  
 

به هم  دیشد هاىیرگیبرآورد، شب تار را با ت اش ىیتابش و روشنا ىیایکه زبان صبح را به گو اى آن ا،یخدا

محکم نمود، و پرتو  شیبایهاى ز فرستاد، و ساختمان سپهر گردون را در اندازه  به اطراف جهان اش دهیچیپ

دلى است و از شباهت و  ذاتشکه بر  جا برافروزد، اى آن ورش در همه شعله  ىیرا به روشنا دیخورش
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که به  تر است، اى آن مخلوقاتش بر اتیّ فیبا ک  منّزه است و شأنش از سازگارى گانش دهیگونگى با آفر هم

 دیآ دیاز آنکه پد شیسر دور است، و آنچه را هستى پ دگانیانداز د و از چشم کیباورهاى گذرا بر دل نزد

 غیدر مرا و به جانب آنچه از نعمتها و احسانش که بى دیابانخو شکه در گاهواره أمن و امان داند، اى آن مى

درود  ا،یکرد و دستهاى حوادث و آفات را با دست لطف و قدرتش از من بازداشت. خدا دارمیب دیبه من بخش

تیو تار جاهل رهیدر شب ت تیفرست به آن راهنماى به سو  

 

ِذْرَوِة اْلَکاِهِل اْْلَْعبَِل َو الثهابِِت اْلقََدِم َعلَى  یاْلَماِسِک ِمْن أَْسبَابَِک بَِحْبِل الشهَرِف اْْلَْطَوِل َو النهاِصعِ اْلَحَسِب فِ  وَ 

ِل َو َعلَى آِلِه اْْلَخْ  یفِ  ِفَهايَزَحالِ  َمِن اْْلَوه بَاحِ بَِمفَاتِ  عَ یاللُهمه لَنَا َمَصارِ  حِ اْْلَْبَراِر َو اْفتَ  نَ يْ اْلُمْصَطفَ  ارِ يَ الزه  حِ يالصه

ْحَمِة َو اْلفاَلحِ َو أَْلبِْسنِ   یِشْرِب َجنَانِ  یَو الصهالحِ َو اْغِرِس اللُهمه بِعََظَمتَِک فِ  ةِ یَ اللُهمه ِمْن أَْفَضِل ِخلَعِ اْلِهَدا یالره

ِب اللُهمه نََزَق اْلُخْرِق ِمن ِ  یآَماقِ  نْ مِ  بَتِکَ يْ اْلُخُشوعِ َو أَْجِر اللُهمه ِلهَ  عَ ينَابِ یَ  ِة اْلقُنُوعِ  یَزفََراِت الدُُّموعِ َو أَد ِ بِأَزمه  

 

و آن دارنده حسب پاک و ناب که برگرده   رشته شرف نیتر به بلند تینها  سمایر انیآن چنگ زننده از م و

بر  زیاز بعثت، و ن شیروشن شرافت قرار دارد، و آن ثابت قدم در لغزشگاههاى دوران پ نیتر استوار

رحمت و  دهاىی! درهاى روز را با کلای. خدکانندیو ن دگانیشدگان و برگز انتخاب نیخاندان او که بهتر

بشخور و صالح بپوشان، به عظمتت در آ تیلباسهاى هدا نیرستگارى به روى ما بگشا، و بر من از بهتر

رودهاى اشک سوزان جارى  گانمید  هاى از گوشه بتتیهاى فروتنى را بجوشان، و در برابر ه قلبم چشمه

ادب فرما وارىو نادانى به مهارهاى قناعت و خ ىیپروا ساز، و مرا از بى  

 

ْحَمةُ ِمْنَک بُِحْسِن التهْوفِ  یإِْن لَْم تَْبتَِدئْنِ  یإِلَهِ   یَو إِْن أَْسلََمتْنِ  قِ یَواِضحِ الطهرِ  یفِ  کَ يْ إِلَ  یفََمِن السهاِلُک بِ  قِ يالره

نَْصُرَک ِعْنَد ُمَحاَربَِة النهْفِس َو  یلَنِ ِمْن َکبََواِت اْلَهَوى َو إِْن َخذَ  یَعثََراتِ  لُ يأَنَاتَُک ِلقَائِِد اْْلََمِل َو اْلُمنَى فََمِن اْلُمقِ 

النهَصُب َو اْلِحْرَمانُ  ثُ يْ ِخْذالنَُک إِلَى حَ  ینِ فَقَْد َوَکلَ  َطانِ يْ الشه   
 

راه  نیدر ا تیاز ابتدا شامل حال من نبود چه کسى رهنماى من به سو کوین قیاگر رحمت تو با توف ایخدا

را از فروافتادن  میآمال و آرزوهاى باطل کند آنگاه چه کسى لغزشها میبود؟ و اگر مهلتت مرا تسل مى  روشن

 نیاری نیمرا واگذارد ا تیاری طانیکند؟ و اگر به هنگام جنگ با نفس و ش جبران مى  در هواى نفس

اندازد تینکردنت مرا در آغوش رنج و محروم  

 

َعْن َداِر  یذُنُوبِ  یبَاَعَدتْنِ  نَ ياْْلَماُل أَْم َعِلْقُت بِأَْطَراِف ِحبَاِلَک اِال  حِ  ثُ ياِال  ِمْن ح تُکَ يْ َما أَتَ  یأَ تََرانِ  یلَهِ إِ 

لَْت  یاْمتََطْت نَْفسِ  یالهتِ  ةُ يه ]ِصْربَِة[ اْلِوَصاِل فَبِئَْس اْلَمطِ  ُظنُونَُها َو ُمنَاَها َو تَب ا  َلَهاِمْن َهَواَها فََواها لََها ِلَما َسوه

 یالِجئا ِمْن فَْرِط أَْهَوائِ  کَ يْ َو َهَرْبُت إِلَ  یَرَجائِ  دِ يَ قََرْعُت بَاَب َرْحَمتَِک بِ  یَو َمْوالَها إِلَهِ  ِدَهاي ِ لََها ِلُجْرأَتَِها َعلَى سَ 

ا ُکْنُت ]َکانَ  مه فَاْصفَحِ اللهُ  یَو َعلهْقُت بِأَْطَراِف ِحبَاِلَک أَنَاِمَل َوالئِ  ِمْن  یَو أَقِْلنِ  یَو َخَطائِ  ی[ أَْجَرْمتُهُ ِمْن َزلَلِ  َعمه

یَو َرَجائِ  یَو ُمْعتََمدِ  یَ َو َمْوال یدِ ي ِ فَِإنهَک سَ  یَدائِ َصْرَعِة رِ   
 

نزدم   چنگ ایمگر از جهتى که نسبت به رحمتت اروزها داشتم،  امدمین شگهتیکه به پ نىیب من، مى خداى

به اطراف رشته استوارت مگر آنگاه که گناهانم مرا از خانه وصال تو دور ساخت، پس چه بد مرکبى است 

مورد و آرزوهاى  نفس که گمانهاى بى نیباطل که نفسم بر آن سوار شده، واى بر ا  هاى مرکب خواسته

 ایجزات نموده! خدا شیور و موالجلوه کرده! و مرگ بر او که سر بایبا همه زشتى در برابرش ز شینابجا

هاى  و به کناره ختمیگر تیسو  ام به پاهندگى به و از کثرت هوسرانى دمیدر رحمتت را کوب دیبا دست ام

 میآنچه در گذشته مرتکب شدم، از لغزش و خطا زا ای. بار خداختمیرشته استوارت انگشتان محبّتم را آو
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 دیو ام بانیسرور و موال، و پشت ىیتو نیقیساز که به  میرها   ناهپوشى کن و از درافتادن به جامه تنگ گ چشم

 من

 

ِمَن الذُّنُوِب َهاِربا أَْم  کَ يْ اْلتََجأَ إِلَ  نايتَْطُرُد ِمْسکِ  فَ يْ کَ  یإِلَهِ  یَ َو َمثَْوا یُمْنقَلَبِ  یفِ  یَ َو ُمنَا یَمْطلُوبِ  ةُ یَ أَْنَت َغا وَ 

َشاِربا َکال َو  اِضکَ يَ تَُردُّ َظْمآَن َوَرَد إِلَى حِ  فَ يْ ]َصاقِبا[ أَْم کَ  ايُمْستَْرِشدا قََصَد إِلَى َجنَابَِک َساعِ  بُ ي ِ تُخَ  فَ يْ کَ 

 ةُ یَ نَِها [ وَ  اْلَمْسئُوِل ]السُّْؤلِ  ةُ یَ َضْنِک اْلُمُحوِل َو بَابَُک َمْفتُوٌح ِللطهَلِب َو اْلُوُغوِل َو أَْنَت َغا یُمتَْرَعةٌ فِ  اُضکَ يَ حِ 

ةُ نَْفسِ  یاْلَمأُْموِل إِلَهِ  َدَرأْتَُها بِعَْفِوَک َو َرْحَمتِکَ  یَو َهِذِه أَْعبَاُء ذُنُوبِ  تِکَ يه َعقَْلتَُها بِِعقَاِل َمشِ  یَهِذِه أَِزمه  
 

از  زیاى را که در حال گر چسان درمانده  و آخرت، خداى من ایمنتهاى خواسته و آرزوى من، در دن ىیتو و

 دینموده ناام  را که شتابان قصد آستانت ىیچگونه رهجو ایرانى؟  به تو پناه جسته از خود مى شیگناهان خو

 راینخواهى کرد ز نیشده؟، البته که چن تیگردانى که وارد حوضها اى را باز مى چگونه تشنه ایکنى؟  مى

ره براى درخواست و وارد شدن و درگاه لطفت هموا زیلبر هایسال خشک نیتر  حوضهاى رحمتت در سخت

بستم،  تیّ مش بندیمهار نفس من است که به پا نیآرزو. خداى من ا تینها  و   منتهاى خواسته ىیباز است، تو

عفو و رحمتت انداختم شگاهیپگناهان من است که به   نیبارهاى سنگ نیو ا  

 

 اءِ يَ بِِض  یه َهذَا نَاِزال َعلَ  یاْلُمِضلهةُ َوَکْلتَُها إِلَى َجنَاِب لُْطِفَک َو َرأْفَتَِک فَاْجعَِل اللُهمه َصبَاحِ  یَ َهِذِه أَْهَوائِ  ََ و

نْ  نِ یالد ِ  یاْلُهَدى َو بِالسهالَمِة ]السهالَمِة[ فِ   اتِ یَ ِمْن ُمْردِ  ةً یَ [ َو ِوقَاْعَداءِ اْلِعَدى ]اْْلَ  دِ يْ ُجنهةً ِمْن کَ  یَو َمَسائِ  ايَ َو الدُّ

ْن تََشاُء َو تُِعزُّ َمْن تََشاُء َو تُِذلُّ َمْن  یاْلَهَوى إِنهَک قَاِدٌر َعلَى َما تََشاُء تُْؤتِ  اْلُمْلَک َمْن تََشاُء َو تَْنِزُع اْلُمْلَک ِممه

ِمَن  یه َو تُْخِرُج اْلحَ  لِ يْ الله  یالنهَهاِر َو تُوِلُج النهَهاَر فِ  یفِ  لَ يْ الله  تُوِلجُ  رٌ یقَدِ  ء   یْ إِنهَک َعلَى ُکل ِ شَ  رُ يْ اْلخَ  ِدکَ يَ تََشاُء بِ 

ِحَساب  ال إِلَهَ اِال  أَْنَت ُسْبَحانََک اللُهمه َو بَِحْمِدَک َمْن ذَا  رِ يْ َو تَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَ  ی ِ ِمَن اْلحَ  تَ ي ِ َو تُْخِرُج اْلمَ  تِ ي ِ اْلمَ 

َخافُکَ یَ قَْدَرَک فاَل  ْعِرفُ یَ   
 

صبح مرا انگونه  نی! اایو مهرت واگذاشتم. بار خدا  کننده من است که به درگاه لطف هوسهاى گمراه نیا و

دشمنان و  رنگیهمراه باشد و شبم را سپرى ساز از ن ایو دن نید  و با سالمت تیآغاز کن که با پرتو هدا

را به هر  ىیفرمانروا ى،یتوانا ىر چه بخواهتو به ه نیقینگاهبانى گردان از هالکتهاى هواى نفس، که به 

بخشى، و هرکه  ستانى، و هرکه بخواهى عزت مى کنى، و از هر که بخواهى باز مى مى تیکه بخواهى عنا

آورى،  شب را در روز درمى ى،یتوانا زیچ نشانى، خوبى بدست توست، همانا بر همه اراده کنى به ذلت مى

و مرده را از زنده، زنده، و هر که را بخواهى  ورى،آ مى رونیو روز را در شب، زنده را از مرده ب

 شیدارم و سپاس و ستا ! تنها تو را منّزه مىای. بار خداستیدهى. معبودى جز تو ن حساب روزى مى بى

سد؟که قدر تو را بشناسد و از مقام تو نتر ستیک م،یگو مى  

 

اْلغََسِق  یَ اجِ یَ أَلهْفَت بِقُْدَرتَِک اْلِفَرَق َو فَلَْقَت بِلُْطِفَک اْلفَلََق َو أَنَْرَت بَِکَرِمَک دَ  َهابُکَ یَ َما أَْنَت فاَل  ْعلَمُ یَ َمْن ذَا  وَ 

م ِ الصه  اهَ يَ َو أَْنَهْرَت اْلمِ  اجا َو َجعَْلَت الشهْمَس َو  اتِ َعْذبا َو أَُجاجا َو أَْنَزْلَت ِمَن اْلُمْعِصرَ  دِ ياخِ يَ ِمَن الصُّ َماًء ثَجه

َد بِاْلِعز ِ َو اْلبَقَاِء  ايَ اْبتََدأَْت بِِه لُغُوبا َو ال ِعالجا فَ  َمايأَْن تَُماِرَس فِ  رِ يْ ِسَراجا َوههاجا ِمْن غَ  ةِ یه اْلقََمَر ِلْلبَرِ  َمْن تََوحه

د  َو آِلِه اْْلَتْقِ  َعلَىَهَر ِعبَاَدهُ بِاْلَمْوِت َو اْلفَنَاِء َصل ِ َو قَ  یَو اْسَمْع نَِدائِ  اءِ يَ ُمَحمه  
 

 تیو با مهربان دىیبخش  آنگاه از تو نهراسد؟ با قدرت خود پراکنده را الفت تىیکه بداند تو کس ستیک و

و شور را از دل سنگهاى  نیریشب را روشن نمودى، و آبهاى ش هاىیکیرا شکافتى و با کرمت تار دم دهیسپ

و ماه را براى  دیو خورش ختىیسخت و خارا جارى کردى و از ابرهاى گران بارانى فراوان فرو ر

بودى دچار خستگى و ناتوانى و  ششیدایآنکه در آنچه آغازگر پ مردمان چراغى فروزان قرار دادى، بى
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است و بندگانش را به مرگ و فنا مقهور خود ساخته است،  گانهیعزت و بقا  که در اى آن  شوى ىیجو چاره

و نداى مرا بشنو  زگارشیدرود فرست بر محّمد و خاندان پره  

 

ر ِ َو اْلَمأُْموِل ِلُکل ِ ]فِ  یَ َمْن ُدعِ  رَ يْ خَ  ایَ  یَو َرَجائِ  یَو َحق ِْق بِفَْضِلَک أََملِ  یاْستَِجْب ُدَعائِ  وَ  [  ُکلِ  یِلَکْشِف الضُّ

بَِرْحَمتَِک  مُ یَکرِ  ایَ  مُ یَکرِ  ایَ  مُ یَکرِ  ایَ [ َمَواِهبَِک َخائِبا  ]بَابِ  ی ِ ِمْن َسنِ  یفاَل تَُردهنِ  یبَِک أَْنَزْلُت َحاَجتِ  ْسر  یُ ُعْسر  َو 

اِحمِ  ایَ  د  َو آِلِه أَْجَمعِ  رِ يْ َو َصلهى هللاُ َعلَى خَ  نَ يأَْرَحَم الره .نَ يَخْلِقِه ُمَحمه  

 

برطرف   که براى کسى نیرا محقّق فرما، اى بهتر دمیرا اجابت گو، و به فضل خود آرزو و ام میدعا و

تو فرود آوردم، پس  شگاهیرا به پ ازمیساختن هر بدحالى خوانده و براى هر سختى و آسانى آرزو شدى، ن

ردّم مکن اى بزرگوار، اى بزرگوار، اى بزرگوار، به رحمتت اى  دانهیخود ناام نهیبلندپا  از موهبتهاى

.او همه تیمحّمد و اهل ب اش دهیآفر نیمهربانان، و درود خدا بر بهتر نیتر  مهربان  

 

:دیبه سجده رود و بگو نگاهآ  

 

 یَو ِلَسانِ  رٌ يَکثِ  یتِ يَ َو َمْعِص  لٌ يقَلِ  یَغاِلٌب َو َطاَعتِ  یَمْغلُوٌب َو َهَوائِ  یَو َعْقلِ  وبٌ يُ َمعْ  یَمْحُجوٌب َو نَْفسِ  یقَْلبِ  یإِلَهِ 

ُکلهَها بُِحْرَمِة  یَکاِشَف اْلُکُروِب اْغِفْر ذُنُوبِ  ایَ َو  وبِ يُ َعالَم اْلغُ  ایَ َو  وبِ يُ َستهاَر اْلعُ  ایَ  یلَتِ يحِ  فَ يْ ُمِقرٌّ بِالذُّنُوِب فَکَ 

د   د  َو آِل ُمَحمه اِحمِ  ایَ َغفهاُر بَِرْحَمتَِک  ایَ َغفهاُر  ایَ َغفهاُر  ایَ ُمَحمه .نَ يأَْرَحَم الره  

 

شده و جانم دچار کاستى گشته و عقلم مغلوب هواى نفسم شده و  دهیهاى ظلمت پوش من، دلم در پرده خداى

و زبانم اقرارکننده به گناهان است، چاره من  ار،یبس میآمده، طاعتم اندک، و نافرمان رهیهواى نفسم بر من چ

به احترام  امرز،یکننده غمها، همه گناهان مرا ب برطرف  ها، اى اى داناى نهان بها،یپوش ع اى پرده ستیچ

.مهربانان نیتر  اى مهربان تیبه مهربان  محّمد و خاندان محّمد، اى آمرزنده، اى آمرزنده، اى آمرزنده  
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