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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شنبهیکامام سجاد (ع) در روز دعای 

ش و غیر از عدل و داد بنام خدایی که جز به فضل و رحمتش به چیزی امیدوار نیستم

 ی هو جز به رشت چیزی اعت�د ندارم ) بهو کتاب اواو (جز به قول  و ترسم ی�از چیزی 

تو پناه  به ،زنم ی�چیزی چنگ  ) به(ع) یتشب اهلو  )ص(پیامرب اکرم او (ریس�ن 

ظلم و تعدی و از تغیّرات و  از ای خدای صاحب بخشش و گذشت و خشنودی، برم یم

عمرم  که ینا و از سخت ناگوار یشامدهایپ و یدر پغم و اندوه پی  و حوادث روزگار

که مرا به  طلبم یماز تو  و سفر آخرت نکرده باشم ی هو خود را مهیّا و آماد یدرس آه ب

که در آنچه پیروزی و  خواهم یماز تو  و خیر و صالح و اصالح امورم هدایت فرمایی

تنها از تو خواهانم که مرا لباس عافیت  و کامروایی با آن مقرون است مرا یاری دهی

کنی و به تو  ) عطااز هر درد و الدائم (و سالمتی  یوشان) بپاز هر رنج و غمکامل (

شیاطین و در پناه سلطنت تو از ظلم و جور  یها وسوسهای خدا از  برم یمپناه 

پس تو �از و روزه و طاعتم بپذیر و فردا و پس فردای مرا  جویم یمسالطین امان 

و از  گردان یزعزمرا در میان قبیله و قومم  و نیکوتر از این ساعت و این روزم قرار ده

ی که بهرتین یپس ه�نا تو آن خدا در خواب و بیداری محفوظم بدار، یرش هر 

 مهربانانی. ینتر مهرباننگهبانی و تو 

از رشک و کفر  ها یکشنبهدر این روز و تام  جویم یمبه درگاه تو آمده و بیزاری  یاخدا

که در معرض اجابت قرار گیرد و عمری  کنم یمدعا  و به درگاهت با اخالص یرو  کجو 

به امید ثواب پس درود فرست بر محمد که بهرتین خلق تو  کنم یمبر طاعتت پایداری 

ابدی  عزتبه  گردان یزعزو دعوت کننده به سوی معرفت و توحید تو است و مرا 

ز به عنایت خود که هرگ ی هدیده از پی آن نیست و محفوظ بدار بخود که ذلّت 

کارم را به بریدن از خلق و توجه کامل به حرضتت به پایان  و خواب نخواهد رفت

 رسان و عمرم را به آمرزش و مغفرت خود ختم کن که تو بسیار بخشنده و مهربانی.
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