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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شنبهدو امام سجاد (ع) در روز دعای 

را  کس یچهو زمین  ها ) آس�نرسشتخلقت (ستایش مخصوص خدایی است که هنگام 

هنگام آفریدن مخلوقات کمک و یاری  ) وبود نیاز یبو از مشورت نخواست (گواه 

او را پشتیبان و  یتوحدانو در یکتائی و  رشیک یبنگرفت در الهیّت و خداوندی 

 از ُکنه معرفتش مدهوش، ها عقلاز نهایت وصفش عاجز و  ها زبان یاوری نیست،

 یرحقاز هراس قهرش پست و  ها چهره و از شکوه و هیبتش خوار و متواضع گردنکشان

ستایش ابدی  پس بزرگی در مقابل عظمتش رام و مطیع است، ) هرفتاده استبه رو ا(

 و همیشه اش فرستادهجامع و کامل و پی در پی مخصوص تو است و درودهای او بر 

 .انتهاسالم او دائم و بدون 

 خدایا قرار ده آغاز امروز مرا خیر و صالح و وسطش را رستگاری و آخرش را پیروزی بار

به تو از روزی که اّول آن فزع و ترس و وسطش ناله و فریاد و آخرش  برم یمپناه  و

هر عهد و  و دادم که یا ز هر نذری که نذر کردم و هر وعدها یاخدا درد و رنج است.

و باز از تو درخواست  طلبم یمپی�نی که بستم سپس به آن وفا نکردم از تو آمرزش 

ه بر من دارند که به لطف و کرمت ک یو حقدر ظلمی که به بندگان تو کردم  کنم یم

از او بر من  یا مظلمهاز بندگانت یا کنیزی از کنیزانت که  یا بندهادا فرمایی پس هر 

 یا در جانش یا در عرض و آبرویش یا در مال و ثروتش، ام کردهاست که ستمی بر او 

به تحمیلی بر او  یا ،ام کردهی) او را ی(و بدگو یبتغو فرزندش یا  اش خانوادهدر حق 

آن بنده و خواه ( عصبیّت، یا ی،ییا خود�ا جا یبح�یت  یا تکّرب، یا هوی و هوس، سبب

دستم از ادای حق او کوتاه و از باز پرداخت  پس باشد یا حارض، ) غائبیا کنیزت

و با  ییها حاجتحقوقش و طلب حلّیت از او ناتوانم پس از تو ای کسی که مالک 

که بر محمد و آل  طلبم یممستجاب است از تو  ها حاجت ی هو هماراده و خواست ت

که خواهی از من  هرگونه ام کردهمحمد درود فرستی و آن بنده را که بر او ستمی 

ه�نا آمرزش  که عطا کنی حد یبراضی و خوشنود گردانی و مرا از جانب خود رحمتی 

ن تو نیست ای و عطا و بخشش موجب رضر و زیا کند ی�چیزی را از تو کم 
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به من در هر روز دوشنبه دو نعمت از جانب خود عطا  یاخدا مهربانان، ینتر مهربان

فرما که آن دو یکی سعادت در اّول روز به سبب طاعت و نعمت دیگر در آخر روز به 

 گناهان را جز او کسی نتواند بخشد. ) ومتعالخداوند (آمرزش تو ای آنکه او است 
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