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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 جمعهامام سجاد (ع) در روز دعای 

و زنده کردن موجودات  یجاداز استایش مخصوص خدایی است که نخست است پیش 

و آخر است بعد از فنای موجودات  )ی نیستیوجود داشته و برای او ابتدا یوستهپ(

دانایی که فراموش نکند کسی را که یاد  آن ،)(برای ذات پاکش ابتدا و انتهایی نیست

کم نگذارد و کسی را که دعا کند به درگاهش  شکرگزاراناز نعمتش بر  و کرد او را

 .او چشم امید دارد ناامید نگرداندمحروم نن�ید و کسی را که به 

تام  گیرم یم باز گواهو گواهی تو کافی است و  گیرم یمن تو را گواه ه�نا م یاخدا

از  ای یختهبرانگآن کسانی که  و عرشت و حامالن یتها آس�نفرشتگانت و ساکنان 

مخلوقات من همه را  و اصنافاز اقسام  ای یدهآفرآنچه  و پیغمربان و فرستادگانت

جز تو خدایی نیست تو یکتا و نه و که تویی خدای یگا دهم یمو گواهی  گیرم یمگواه 

که  دهم یمگواهی  و قول تو را تخلف و تبدیلی نیست ،و مانندی مثل یبرشکی و  بی

هر چه از بار وحی و  ) تو استپیغمرب (بزرگ تو وخاص  ی ) بندهحرضت محمد (ص

 ی) خدارسالت به دوش او نهادی همه را به بندگان تو رسانید و در راه (اطاعت

 از پاداشه حق بود ککوشش را به جای آورد و البته وی مژده داد به آنچه  جل حقِ عزّو 

 .از مجازاتو ثواب و ترسانید از آنچه که راست بود 

و منحرف من� دل را پس از آنکه  ام زندهمادامی که  ینتبر دثابت بدار مرا  یاخدا

مرا  یابار خدا بخشنده، ییتوهدایتم کردی و ببخش برایم از نزد خودت رحمتی ه�نا 

گمراهی دل را تاریک  خواهم که ثابت بداری و به ظلمِت  ام زندهخود تا  یندر د

روشن ساخت و از جانب خود رحمت خاصم عطا  یتنور هدامگردان پس از آنکه به 

 عوض. یب ی بخشندهفرما که ه�نا تویی 

 قرار دهت از پیروان و شیعیان آن حرض  ادرود فرست بر محمد و آل محمد و مر  یاخدا

 ی یضهفرو در قیامت مرا در گروه آن بزرگوار محشور گردان و توفیقم ده بر انجام 
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و آنچه قسمت  یا �ودهکه در این روز بر من واجب  ییها طاعتجمعه و بر  یروزها

 در عطایت در روز جزا که ه�نا تویی یکتا خدای مقتدر حکیم. ها آنردی برای اهل ک

 اللهم عجل لولیک الفرج
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