
حضرت مهدی علیه السالم به شیعیان فرمودند:حضرت مهدی علیه السالم به شیعیان فرمودند:

رمضان  مبارک  ماه  شب  های  تمام  در  را  دعا  رمضان این  مبارک  ماه  شب  های  تمام  در  را  دعا  این 
بخوانید؛ زیرا فرشتگان به آن گوش فرا می دهند و بخوانید؛ زیرا فرشتگان به آن گوش فرا می دهند و 
آن دعا  بخشش می کنند؛   آن، طلب  خوانندٔه  آن دعا برای  بخشش می کنند؛   آن، طلب  خوانندٔه  برای 

این است:این است:

َأللَُّهمَّ ِإنّی َأْفتَتُِح الثَّنآَء بَِحْمِدَک
ٌد ِللصواِب بَِمنَِّک،   َو َأنَْت ُمَسّدِ

خدایا! من با ستودنت حمِد تو را آغاز می کنم و تویی که 
با لطفت ما را به راستی ها می ِکشانی،

َک َأنَْت َأْرَحُم الرَّاِحمیَن َـّ َو َأْیَقنُْت َأن
 فی َمْوِضِع اْلَعْفِو َوالرَّْحَمِة، 

و یقین پیدا کرده ام که تو در زماِن بخشش و مهربانی، 
مهربان تریْن مهربانی،

کاِل َوالنَِّقَمِة، َو َأَشدُّ اْلُمعاِقبیَن فی َمْوِضِع النَـّ

و در وقت کیفر و انتقام، سخت ترین کیفر کننده ای،

َّ



َو َأْعَظُم اْلُمتََجّبِریَن فی َمْوِضِع اْلِکْبرِیآِء َواْلَعَظَمِة.

و در بزرگی و عظمت، بزرگ ترین قدرتمندی.

َأللَُّهمَّ َأِذنَْت لی فی ُدعآِئَک َو َمْسَئَلتَِک،

خدایا! به من اجازه دادی بخوانَمت و از تو بخواهم،

َفاْسَمْع یا َسمیُع ِمْدَحتی، َوَأِجْب یا َرحیُم َدْعَوتی،

پس ای خدای شنوا! مدح مرا گوش بده و خواسته ام را 
اجابت کن، ای مهربان!

َوَأِقْل یا َغُفوُر َعثَْرتی، َفَکْم یا ِإٰلهی ِمْن ُکْرَبٍة َقْد َفرَّْجتَها، 

و از لغزشم درگذر، ای آمرزنده! خدای من! 
چقدر مرا از غم ها دور کردی،

َو ُهُموٍم َقْد َکَشْفتَها، َو َعثَْرٍة َقْد َأَقْلتَها،

و چه غصه هایی که کنار زدی، 
و چه لغزش ها که بخشیدی،

َو َرْحَمٍة َقْد نََشْرتَها، َوَحْلَقِة َبالٍء َقْد َفَکْکتَها.

و چه رحمت ها که پراکندی 
و چه زنجیرهای بال که باز کردی.

اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی َلْم َیتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلداً،

سپاس مخصوِص خدایی که همسر و فرزندی ندارد،



َوَلْم َیُکْن َلُه َشریٌک ِفی اْلُمْلِک، 
ّلِ َوَکّبِْرُه تَـْکبیراً. َو َلْم َیُکْن َلُه َوِلیٌّ ِمَن الذُّ

و در فرمانروایی شریکی ندارد و هرگز به خاطر ضعف، 
یاوری نگرفته، پس او را بزرگ بشمار، بسیار بزرگ.

اَْلَحْمُد ِللَِّه بَِجمیِع َمحاِمِدِه ُکّلِها
 َعلٰی َجمیِع نَِعِمِه ُکّلِها.

خدا را سپاس با همه ستودنی هایش، 
بر تمام نعمت هایش.

اَْلَحْمُدِللَِّه الَّذی ال ُمضادَّ َلُه فی ُمْلِکِه، 
َوال ُمناِزَع َلُه فی َأْمرِِه.

ستایش، مخصوِص خدایی است که نه در 
فرمان روایی اش دشمنی دارد 
و نه در برابر فرمانش مخالفی.

اَْلَحْمُدِللَِّه الَّذی ال َشریَک َلُه فی َخْلِقِه، 
َو ال َشبیَه َلُه فی َعَظَمتِِه.

خدا را سپاس که در آفرینش، شریکی نگرفته است 
و در بزرگی کسی مثل او نیست.

اَْلَحْمُد ِللَِّه اْلفاشی ِفی اْلَخْلِق َأْمُرُه َوَحْمُدُه،

ستایش مخصوِص خدایی که فرمان 
و ستایش او بین خالیق جاری است،



اَلظَّاِهِر بِاْلَکَرِم َمْجُدُه، َو اْلباِسِط بِاْلُجوِدَیَدُه، 

و بزرگی اش با بخشش نمایان است و دسِت 
سخاوتش همیشه باز است،

اَلَّذی التَنُْقُص َخزآِئنُُه، 
َو التَزیُدُه َکثَْرُة اْلَعطآِء ِإاّل ُجوداً َوَکَرماً،

همان خدایی که گنجینه هایش کم نمی شود و 
بخشِش فراوانش جز بر جود و کرمش اضافه نکند،

اُب.  َُّه ُهَو اْلَعزیُز اْلَوهَّ ِإن

به راستی که او عزیز است و بسیار بخشنده.

َأللَُّهمَّ ِإنّی َأْسَئُلَک َقلیالً ِمْن َکثیٍر 
َمَع حاَجٍة بی ِإَلْیِه َعظیَمٍة، 

خداوندا! گوشه ای از لطف بسیارِ )تو( می خواهم که به 
آن شدیداً محتاجم،

َوِغناَک َعنُْه َقدیٌم، َو ُهَو ِعنْدی َکثیٌر، 
َو ُهَو َعَلْیَک َسْهٌل َیسیٌر. 

و تو از ازل از آن  بی نیاز بودی ولی برای من بسیار ضروری 
و بزرگ است  و اجابتش برای تو آسان و راحت است.

َأللَُّهمَّ ِإنَّ َعْفَوَک َعْن َذنْبی، َو تَجاُوزََک َعْن َخطیَئتی،

خداوندا! گذشِت تو از گناهانم و بخشیدِن خطاهایم،



َو َصْفَحَک َعْن ُظْلمی، َو َستْرََک َعلی َقبیِح َعَملی،

و چشم پوشی ات از ستمگری ام 
و پرده پوشی اَت بر کارِ زشتم،

َوِحْلَمَک َعْن َکثیِر ُجْرمی، ِعنَْد ما کاَن ِمْن َخَطئی َوَعْمدی،

و صبرت بر جرم های بسیارم که چه از روی خطا و چه 
از سر عمد بوده است...

َأْطَمَعنی فی َأْن َأْسَئَلَک ما ال َأْستَْوِجُبُه ِمنَْک،

همۂ این مهربانی هایت، مرا به طمع انداخت که از تو 
چیزهایی بخواهم که الیقش نیستم،

اَلَّذی َرزَْقتَنی ِمْن َرْحَمتَِک، َو َأَرْیتَنی ِمْن ُقْدَرتَِک،

چیزهایی که از لطَفت روزی ام کردی 
و قدرتت را در آن نشانم دادی،

َو َعرَّْفتَنی ِمْن ِإجاَبتَِک، َفِصْرُت َأْدُعوَک ٰاِمناً.

و مرا با اجابت های خود آشنا کردی، این هاست که 
سبب شد با آرامش بخوانَمت.

َو َأْسَئُلَک ُمْستَْأنِساً ال خآِئفاً َوال َوِجالً،

و با تو خودمانی شوم و بی هیچ ترس و واهمه ای، 
خواسته ام را بگویم،



ْدُت فیِه ِإَلْیَک،
َ
ُمِدالًّ َعَلْیَک فیما َقص

و تازه برایت ناز کنم که خواسته ام را به درگاهت 
آورده ام،

َفِإْن َأْبَطَأ َعنّی َعتَْبُت بَِجْهلی َعَلْیَک، 

هرگاه که دیر اجابتم کنی، از روی نادانی مالمتت 
می کنم،

َو َلَعلَّ الَّذی َأْبَطَأ َعنّی ُهَو َخْیٌر لی، ِلِعْلِمَک بِعاِقَبِة ااْلُُموِر،

غافل از این که شاید این تأخیر برایم بهتر باشد، 
چرا که تو به سرانجام امور آگاهی،

، َفَلْم َأَر َمْوًلی َکریماً َأْصَبَر َعلی َعْبٍد َلئیٍم ِمنَْک َعَلیَّ یا َرّبِ

پروردگارا! هیچ موالی کریمی را صبورتر از تو ندیدم که 
بنده ای پست مثِل مرا تحمل کند،

ُض ِإَلْیَک، ََّک تَْدُعونی َفاَُوّلی َعنَْک، َو تتََحبَُّب ِإَلیَّ َفَأتََبغَّ ِإن

پروردگارا! تو می  خوانی مرا ولی از تو رو می گردانم، 
محّبت می کنی و من با تو دشمنی می کنم،

َل َعَلْیَک، ُد ِإَلیَّ َفال َأْقَبُل ِمنَْک، َکَأنَّ ِلَی التََّطوُّ َو تَتََودَّ

مهربانی می کنی و من از تو نمی پذیرم،
 گویا من از تو طلبکارم،



 ، َفَلْم َیْمنَْعَک ٰذِلَک ِمَن الرَّْحَمِة لی، َواْلِْحساِن ِإَلیَّ

ِل َعَلیَّ بُِجوِدَک َوَکَرِمَک، َوالتََّفضُّ

ولی این هم باعث نمی شود از ِمهر و احسان و 
بخشش ات دست برداری، 

و همۂ این ها از بزرگواری توست،

َفاْرَحْم َعْبَدَک اْلجاِهَل، َوُجْد َعَلْیِه بَِفْضِل ِإْحسانَِک،
َک َجواٌد َکریٌم. َـّ  ِإن

پس به این بندۂ نادانت رحم کن 
و با احساِن بی اندازۂ خودت بر او ببخش. 

به راستی که تو بخشنده و بزرگواری.

اَْلَحْمُد ِللَِّه ماِلِک اْلُمْلِک، 
ِر الّرِیاِح،  ُمْجرِی اْلُفْلِک، ُمَسّخِ

ستایش ویژۂ خداست که صاحِب فرمانروایی ست،
 روان کنندۂ َکشتی است، تسخیرکنندۂ بادهاست،

فاِلِق اْلِْصباِح، َدیَّاِن الّدیِن، َرّبِ اْلعاَلمیَن. 

شکافندۂ صبح است، حاکِم روزِ جزاست، 
پروردگارِ جهانیان است.

اَْلَحْمُد ِللَِّه َعلی ِحْلِمِه َبْعَد ِعْلِمِه، 

ستایش مخصوص خداست که می داند 
و بردباری می کند،



َو اْلَحْمُد ِللَِّه َعلی َعْفِوِه َبْعَد ُقْدَرتِِه، 

و ستایش ویژۂ خداست که می تواند مجازات کند 
ولی می بخشد،

َو اْلَحْمُد ِللَِّه َعلی ُطوِل َأناتِِه فی َغَضبِِه، 
َو ُهَو قاِدٌر َعلی ما ُیریُد.

و ستایش خاّصِ خداست که در حاِل خشم نیز مهلت 
طوالنی می دهد با این که بر هرچه اراده کند، تواناست.

اَْلَحْمُدِللَِّه خاِلِق اْلَخْلِق، باِسِط الّرِْزِق، فاِلِق اْلِْصباِح، 

ستایش ویژۂ خدایی که آفرینندۂ مخلوقات، 

گسترندۂ روزی، شکافندۂ صبح،

ْکراِم، َو اْلَفْضِل َو اْلِنْعاِم،  ِذی اْلَجالِل َو اْلِ

باشکوه و ارجمند است و دارای فضل
 و بخشش است،

اَلَّذی َبُعَد َفالُیرٰی، َو َقُرَب َفَشِهَد النَّْجوٰی، تَبارََک َوتَعالٰی.

همان که آن قدر دور است که دیده نشود و آن چنان 
نزدیک که حتی نجواها را می شنود، پاک و برتر است. 

اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی َلْیَس َلُه ُمناِزٌع ُیعاِدُلُه، 

ستایش ویژۂ خدایی است که دشمنی ندارد
 که با او برابری کند،



 َو الَشبیٌه ُیشاِکُلُه، َو الَظهیٌر ُیعاِضُدُه، 

و شبیهی ندارد که همانندش باشد 
و نه پشتیبانى که کمکش کند،

َقَهَر بِِعزَّتِِه اْلَِعزّٰآَء، َو تَواَضَع ِلَعَظَمتِِه اْلُعَظمآُء، 

با اقتدارش همۂ قدرتمندان را شکست داد و این بزرگانند 
که در برابرش فروتنی می کنند،

َفَبَلَغ بُِقْدَرتِِه ما َیشآُء.

پس با قدرتش به هرچه خواهد، می رسد.

اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی ُیجیُبنی حیَن اُنادیِه، 

ستایش خاّصِ خدایی ست که وقتی صدایش می زنم، 
پاسخم می دهد ،

َو َیْستُُر َعَلیَّ ُکلَّ َعْوَرٍة َو َأنَا َأْعصیِه، 

تمام زشتی هایم را پنهان می کند و من نافرمانی اش می کنم،

ُم النِّْعَمَة َعَلیَّ َفال اُجازیِه،  َو ُیَعّظِ

و نعمت هایش را بر من بزرگ تر می کند ولی به خوبی 
شکرش نمی کنم ،

َفَکْم ِمْن َمْوِهَبٍة َهنیَئٍة َقْد َأْعطانی، 

چه بخشش های شیرینی که بر من کرده است،



َو َعظیَمٍة َمُخوَفٍة َقْد َکفانی، َو َبْهَجٍة ُمونَِقٍة َقْد َأٰرانی، 

و چه پیشامدهای بزرِگ هولناکی را از من دور کرده 
است و چه بسیار خوشی هاِی دوست داشتنِی زیبایی 

که نشانم داده است،

َفاُثْنی َعَلْیِه حاِمداً، َو َأْذُکُرُه ُمَسّبِحاً.

پس برای همۂ این ها، همیشه شکرگزار اوَیم و 
همیشه تسبیحش می کنم.

اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی الُیْهتَُک ِحجاُبُه، َو الُیْغَلُق باُبُه، 

ستایش فقط مخصوِص خدایی است که حجابش 
دریده نمی شود و درگاهش بسته نمی شود،

ُب ٰاِمُلُه. َو الُیَردُّ سآِئُلُه، َو الُیَخیَّ

گدایش رد نمی شود و امیدوار به او، نااُمید برنمی گردد. 

اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی ُیْؤِمُن الخآِئفیَن،
ی الصاِلحیَن،   َو ُینَّجِ

ستایش خاّص اوست که وحشت زدگان را آرامش 
می دهد و صالحان را نجات می دهد،

َو َیْرَفُع اْلُمْستَْضَعفیَن، َو َیَضُع اْلُمْستَْکبِریَن، 

مستضعفین را باال می َبرَد 
و مستکبران را بر زمین می زند،

َّ



َو ُیْهِلُک ُمُلوکاً، َو َیْستَْخِلُف ٰاَخریَن. 

و پادشاهانی را نابود می کند 
و دیگران را جایگزینشان می کند.

َو اْلَحْمُد ِللَِّه قاِصِم الَجبَّاریَن، ُمبیِر الظَّاِلمیَن، 

و ستایش ویژۂ خدایی ست که درهم شکنندۂ زورگویان، 
نابودکنندۂ ستمگران، 

ُمْدرِِک اْلهارِبیَن، نَـکاِل الظَّاِلمیَن، َصریِخ اْلُمْستَصرِخیَن، 

به چنگ آورندۂ فراریان، مجازات کنندۂ ستمگران، 
فریادرِس دادخواهان، 

َمْوِضِع حاجاِت الطَّاِلبیَن، ُمْعتََمِد اْلُمْؤِمنیَن. 

پاسخ گوِی حاجتمندان و معتمد مؤمنان است. 

انُها،  مآُء َوُسکّٰ اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی ِمْن َخْشَیتِِه تَْرَعُد السَّ

ستایش فقط ویژۂ خدایی ست که آسمان 
و ساکنانش از ترس او می غرّند، 

ارُها،  َو تَْرُجُف اْلَْرُض َوُعمّٰ

و زمین و آبادکنندگانش از ترسش به خود می لرزند،

َو تَُموُج اْلبِحاُر َوَمْن َیْسَبُح فی َغَمراتِها. 

و دریاها و هر که در اعماق آن شناور است به جنبش 
و موج درمی  آید.

ْ



اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی َهدانا ِلهذا، 
َو ما ُکنّٰا ِلنَْهتَِدَی َلْوال َأْن َهدانَا اللَُّه. 

ستایش ویژۂ خدایی ست که ما را به این ]راه[ هدایت 
کرد و اگر او هدایتمان نمی کرد 
به هیچ وجه هدایت نمی شدیم. 

اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذی َیْخُلُق َوَلْم ُیْخَلْق، َو َیْرزُُق َو ال ُیْرَزْق، 

ستایش مخصوِص خدایی است که آفرید و خودش 
آفریده نشد و روزی می دهد 
ولی خود روزی داده نمی شود،

َو ُیْطِعُم َو الُیْطَعْم، َو ُیمیُت اْلَْحیآَء َو ُیْحیِی اْلَمْوتٰی، 

و می خوراند و خود نمی خورد،
 از زندگان جان می گیرد و به مرده ها جان می بخشد،

َو ُهَو َحیٌّ الَیُموُت، بَِیِدِه اْلَخْیُر، 
َو ُهَو َعلی ُکّلِ َشْیٍء َقدیٌر. 

و او زنده ای است که هرگز نَمیرد، خیر و خوبی، تنها 
دست اوست و او بر هر کاری تواناست.

ٍد َعْبِدَک َو َرُسوِلَک، َأللَُّهمَّ َصّلِ َعلی ُمَحمَّ
 َو َأمینَِک َو َصِفّیَِک، َوَحبیبَِک 

بارالها! بر حضرت محّمد 
که بنده، فرستاده، امانت دار، برگزیده، محبوب، 



َو ِخَیَرتَِک ِمْن َخْلِقَک، َو حاِفِظ ِسرَِّک، َو ُمَبّلِِغ رِساالتَِک، 

و منتخِب تو از میاِن تمام خلق، نگهدارندۂ اَسرارت و 
رسانندۂ رسالت های توست،  درودی پیوسته ِفرِست،

َأْفَضَل َو َأْحَسَن َو َأْجَمَل َو َأْکَمَل 
َو َأزْکٰی َو َأنْمٰی َو َأْطَیَب َو َأْطَهَر َو َأْسنٰی 

درودی که برترین، نیکوترین، زیباترین، کامل ترین، خوب ترین، 
رشدکننده ترین،  پاکترین و پاکیزه ترین و واال ترین 

ْمَت،  َو َأْکثََر ما َصلَّْیَت َو بارَْکَت َو تََرحَّ
َو تََحنَّنَْت َو َسلَّْمَت، َعلی َأَحٍد ِمْن ِعباِدَک 

و بیشترین درودها و برکت ها و رحمت ها 
و مهربانی ها و سالم هایی باشد که 
بر هرکدام از بندگان خاّصِ خودت، 

َو َأنْبِیآِئَک َو رُُسِلَک َو َصْفَوتَِک، 
َو َأْهِل اْلَکراَمِة َعَلْیَک ِمْن َخْلِقَک. 

و پیامبران، رسوالن، برگزیدگان و گرامیان در بین 
مخلوقاتت، نثار فرموده ای. 

َأللَُّهمَّ َصّلِ َعلٰی َعِلّیٍ َأمیرِاْلُمْؤِمنیَن، 
َو َوِصّیِ َرُسوِل َرّبِ اْلعاَلمیَن، 

بارالها؛ بر حضرت علی علیه الّسالم، امیرالمؤمنین و 
وصّی و جانشیِن فرستادۂ پروردگارِ جهانیان 



َعْبِدَک َو َوِلّیَِک، َو َأخی َرُسوِلَک، 
تَِک َعلی َخْلِقَک،  َو ُحجَّ

بنده ات، ولیّ ات، برادرِ رسولت، 
و حّجت تو بر آفریده هایت، 

َو ٰاَیتَِک اْلُکْبرٰی، َو النََّبِإ اْلَعظیِم، 

آیت و بزرگ ترین نشانه  ات و آن خبرِ بزرگ؛ 
درود پیوسته بفرست. 

َو َصّلِ َعَلی الصّدیَقِة الطَّاِهَرِة، فاِطَمَة َسّیَِدِة 

نِسآِءاْلعاَلمیَن، 

و بر حضرت صّدیقۂ طاهره، فاطمۂ زهرا، 
سرور زنان جهانیان، درود فرست.

َو َصّلِ َعلٰی ِسْبَطِی الرَّْحَمِة، َو ِإماَمِی اْلُهدٰی،
 اَْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن َسّیَِدْی َشباِب َأْهِل اْلَجنَِّة. 

و بر دو نوادۂ ارجمند پیامبرِ رحمت، دو پیشوای 
هدایت؛ یعنی امام حسن و امام حسین علیهماالسالم 

که سرور جوانان بهشتند؛ درود فرست. 

ِة اْلُمْسِلمیَن َعِلّیِ ْبِن اْلُحَسْیِن، َو َصّلِ َعلٰی َأِئمَّ
، ِد ْبِن َعِلّیٍ  َو ُمَحمَّ

و بر پیشوایان مسلمانان؛ یعنی علیّ بن الحسین، 
محّمد بن علی، 

ِّ



ٍد، َو ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر،  َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
 ، ِد ْبِن َعِلّیٍ َو َعِلّیِ ْبِن ُموسٰی، َو ُمَحمَّ

و جعفربن  محّمد، موسی بن جعفر، 
علیّ بن موسی، محّمدبن علی، 

 ، ٍد، َو اْلَحَسِن ْبِن َعِلّیٍ َو َعِلّیِ ْبِن ُمَحمَّ
 ، َو اْلَخَلِف اْلهاِدی اْلَمْهِدّیِ

علیّ بن محّمد، حسن بن علی و بازماندۂ
 او که راهنما و راه یافته است، 

ُحَجِجَک َعلٰی ِعباِدَک، و اَُمنآِئَک فی باِلِدَک،
 َصٰلوًة َکثیَرًة دآِئَمًة. 

که همگی حّجت های تو بر بندگانت و امانت داراِن تو 
در شهرهایت هستند؛ درود فراوان و دائمی بفرست. 

َأللَُّهمَّ َوَصّلِ َعلی َوِلّیِ َأْمرَِک، 
ِل، َو اْلَعْدِل اْلُمنْتََظِر،  اَْلقآِئِم اْلُمَؤمَّ

خدایا! درود فرست بر ولّی امرت، آن قیام کنندۂ آرزو شده 
و عدالِت محض که همه در انتظارش بوده و هستند،

ُه بَِمآلِئَکتَِک اْلُمَقرَّبیَن،  َوُحفَّ
َو َأیِّْدُه بُِروِح اْلُقُدِس، یا َربَّ اْلعاَلمیَن. 

و با فرشتگاِن مقرّبت او را دربرگیر، و با روح القدس 
تأییدش کن، ای پروردگار جهانیان. 



اِعَی ِإلٰی ِکتابِک، َو اْلقآِئَم بِدینَِک،  َأللَُّهمَّ اْجَعْلُه الدَّ

بارالها! او را دعوت کنندۂ مردم به سوی قرآن، و 
برپادارندۂ دین و آیینت قرار ده، 

ِإْستَْخِلْفُه ِفی اْلَْرِض َکَما اْستَْخَلْفَت الَّذیَن ِمْن َقْبِلِه،

 او را خلیفۂ خود کن، همان طور که کسانی را قبل از او 
در زمین جانشین خودت کردی،

ْن َلُه دینَُه الَِّذی اْرتََضْیتَُه َلُه،   َمّکِ
َأْبِدْلُه ِمْن َبْعِد َخْوِفِه َأْمناً،

دینی را که برای او پسندیده ای به دست او پا برجا کن، 
بعد از ترسی که داشته به او آسایش خاطرى بده

َیْعُبُدَک ال ُیْشرُِک بَِک َشْیئاً. 

تا با اخالِص کامل تو را بپرستد.

َأللَُّهمَّ َأِعزَُّه َو َأْعزِْز بِِه، َو انْصْرُه َو انْتَِصْر بِِه، 

خدایا! عزیزش کن و با او عزّتمندمان کن. یاری اش کن 
و با او پیروزمان کن،

َو انْصْرُه نَصراً َعزیزاً، َو اْفتَْح َلُه َفتْحاً َیسیراً، 

و نصرتی عزّتمندانه به او برسان و برایش گشایِش 
آسانی فراهم کن، 

ُ
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َو اْجَعْل َلُه ِمْن َلُدنَْک ُسْلطاناً نَصیراً. 

و از جانب خودت برایش سلطنتی
 پیروزی آفرین قرار بده. 

َأللَُّهمَّ َأْظِهْر بِِه دینََک َوُسنََّة نَبِّیَِک

 بارالها! دیِن خودت و سنّت پیامبرت را با او آشکار کن، 

َحتّٰی الَیْستَْخِفَی بَِشیٍء ِمَن اْلَحّقِ 
َمخاَفَة َأَحٍد ِمَن اْلَخْلِق. 

به گونه ای که از ترس هیچ یک از آفریده هایت، 
هیچ بخشی از حق را پنهان نکند.

َّا نَْرَغُب ِإَلْیَک فی َدْوَلٍة َکریَمٍة،  َأللَُّهمَّ ِإن
 تُِعزُّ بَِها اْلِْسالَم َو َأْهَلُه،

 بارالها! ما مشتاق دولِت کریمۂ آن حضرت هستیم که 
با او اسالم و اسالمیان را عزیز و نیرومند کنی، 

َو تُِذلُّ بَِها النِّفاَق َو َأْهَلُه،

و نفاق و منافقین را خوار و ذلیل نمایی،

عاِة ِإلی طاَعتَِک،  َوتَْجَعُلنا فیها ِمَن الدُّ
 َو اْلقاَدِة ِإلی َسبیِلَک، 

و در آن حکومت، ما را از دعوت کنندگان مردم به سوی 
اطاعت از تو و رهبران آن ها به راهت قراردهی،



نْیا َو اْلِخَرِة. و َتَْرزُُقنا بِها َکراَمَة الدُّ

و به واسطۂ این دولت، 
کرامت دنیا و آخرت را به ما ببخشی.

ْلناُه،   َأللَُّهمَّ ما َعرَّْفتَنا ِمَن اْلَحّقِ َفَحّمِ
َو ما َقصْرنا َعنُْه َفَبّلِْغناُه.

بارالها! حقایقی را که به ما شناساندی، تاِب تحّملش 
را بده تا باورشان کنیم و آن چه که در اثر کوتاهی به آن 

نرسیدیم، به ما برسان.

َأللَُّهمَّ اْلُمْم بِِه َشَعثَنا، َو اْشَعْب بِِه َصْدَعنا، 

خدایا! با آن حضرت پراکندگی مان را جمع کن و 
اختالفات مان را برطرف کن.

َو اْرتُْق بِِه َفتَْقنا، َو َکثِّْر بِِه ِقلَّتَنا، 
َو َأْعزِْز بِِه ِذلَّتَنا، 

و گسستگی ما را تبدیل به پیوستگی و تعداد کم ما را 
با او بی شمار کن و با او ذّلت ما را تبدیل به عزّت

َو َأْغِن بِِه عآِئَلنا، َو اْقِض بِِه َعْن َمْغَرِمنا،
 َو اْجُبْر بِِه َفْقَرنا،

و فقیران ما را ثروتمند ساز و با او بدهی ورشکستگاِن 
ما را ادا کن و فقر ما را جبران فرما.

ُ



ْر بِِه ُعْسَرنا، و َبّیِْض بِِه ُوُجوَهنا،   َو ُسدَّ بِِه َخلَّتَنا، َو َیّسِ

و نقص و خلل های ما را پُر کن و با او سختی مان را به 
آسانی تبدیل کن و رو سفیدمان کن. 

َو ُفکَّ بِِه َأْسَرنا، َو َأنِْجْح بِِه َطِلَبتَنا،
 َو َأنِْجْز بِِه َمواعیَدنا،

با او اسیرانمان را آزاد و خواسته های ما را برآورده ساز
 و با او وعده هایمان را محّقق کن.

 َو اْستَِجْب بِِه َدْعَوتَنا، َو َأْعِطنا بِِه ُسْؤَلنا،

و دعای ما را اجابت نما و با او حاجت هایمان را بده.

نْیا َو اْلِخَرِة ٰاماَلنا،  َو َبّلِْغنا بِِه ِمَن الدُّ
 َو َأْعِطنا بِِه َفْوَق رَْغَبتِنا. 

و ما را به آرزوهای دنیوی و اُخروی برسان
 و با او بیشتر از آنچه خواستیم به ما عطا کن.

یا َخْیَر اْلَمْسُئولیَن َو َأْوَسَع اْلُمْعطیَن، 

ای بهترین کسی که از او خواسته می شود! 
و ای دست بازتریِن عطاکنندگان!

ِإْشِف بِِه ُصُدوَرنا، َو َأْذِهْب بِِه َغْیَظ ُقُلوبِنا،

سینه های ما را با او شفا بخش 
و عقد ه های دلمان را با او برطرف کن.



 َو اْهِدنا بِِه ِلَما اْختُِلَف فیِه ِمَن اْلَحّقِ بِِإْذنَِک،

و به کمک او و با اذن خودت، ما را در حقایِق مورد 
اختالف، هدایت فرما.

ََّک تَْهدی َمْن تَشآُء ِإلٰی ِصراٍط ُمْستَقیٍم،  ِإن

به راستی تو هر که را بخواهی
 به راه راست هدایت می کنی،

نا، ِإٰلَه اْلَحّقِ ٰامیَن. َو انْصْرنا بِِه َعلٰی َعُدّوَِک َو َعُدّوِ

ما را با او بر دشمِن خودت و دشمِن ما، یاری کن، ای 
معبود به حق، دعایمان را مستجاب گردان.

َّا نَْشُکو ِإَلْیَک َفْقَد نَبِّیِنا َأللَُّهمَّ ِإن
 َصَلواتُـَک َعَلْیِه َو ٰاِلِه، 

خدایا! شکایتمان را نزد تو آورده ایم، شکایت داریم از 
نبوِد پیامبرمان که درودت بر او و آل او باد، 

نا، َو ِقلََّة َعَدِدنا، َوَغْیَبَة َوِلّیِنا، َو َکثَْرَة َعُدّوِ

و از غیبِت موالیمان و از بسیاری دشمنانمان
 و کمی افرادمان،

َة اْلِفتَِن بِنا، َو تَظاُهَر الزَّماِن َعَلْینا، َو ِشدَّ

و از فتنه هایی که دچارشان هستیم 
و از زمانه که علیه ماست.

ُ



ٍد َو ٰاِلِه،  َّلِ َعلی ُمَحمَّ
 َفص

ُلُه، َو َأِعنَّا َعلٰی ذِلَک بَِفتٍْح ِمنَْک تَُعّجِ

پس بر محّمد و آل او درودی پیوسته فرست و با 
گشایشی فوری در همۂ این گرفتاری ها کمک مان کن،

َو بُِضّرٍ تَْکِشُفُه، َو نَصٍر تُِعزُُّه، َو ُسْلطاِن َحّقٍ تُْظِهُرُه،

و با رفِع رنج ها کمک مان کن و با یارِی باعزتت و با 
آشکار کردن سلطنت حق،

ُلناها، َو عاِفَیٍة ِمنَْک تُْلبُِسناها،  َو َرْحَمٍة ِمنَْک تَُجّلِ

و رحمتی که با آن به ما بزرگی می دهی و لباس 
عافیتی که بر ما می پوشانی، کمکمان کن،

بَِرْحَمتَِک یا َأْرَحَم الرَّاِحمیَن.1

به حّق رحمتت، ای مهربان ترین مهربانان. 

1- زادالمعاد، 110؛ المصباح، 770؛ مصباح المتهّجد، 577؛ إقبال األعمال، 
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