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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شنبه سهامام سجاد (ع) در روز دعای 

او است (ستایش کردن است و ستایش حق او  سزاوارحمد و ستایش مخصوص خدا و 

) و بیرون از ش�ر( یاربساوست ستایش  ی ستایشی که شایسته ) چنانکنم یمرا ستایش 

به درستی که نفس بسیار فرمانده به بدی  ) نفسمهوایرش (به خدا از  برم یم پناه

به او از رش  برم یمپناه  نگه دارد) ورا  یمن (و آدمجز اینکه رحم کند پروردگار  است

از جور و ظلم هر  برم یمبه او پناه  و افزاید یمشیطان که پیوسته گناهی بر گناهانم 

ه که مرا از سپاه خود قرار د یاخدا ار فاجر و سلطان ظال و دشمن قوی و زورگو،ستمک

ه�نا گروه تو  که مرا از حزب و گروه خودت قرار ده و نده�نا سپاه و لشکر تو پیروز 

 و آنانه�نا بر دوستان تو هیچ ترسی نیست  قرار ده کهمرا از دوستانت  رستگارند و

 شوند. ی�هیچ وقت غمناک و اندوهگین 

 و نگاه داشت من از گناه است ی هرایم اصالح فرما که ه�نا آن مایدینم را ب یاخدا

من از قرار من است و جایگاه فرار  ی هبرایم اصالح فرما زیرا آخرت خان آخرتم را

فزونی از هر  ی هیا است و زندگانیم را برایم وسیلدن ی ههمسایگی مردم پست و فرومای

درود فرست  یاخدا رشی گردان، هرگونهمرگم را موجب راحتی از  و کار خیری قرار ده

رسوالن است و بر خاندان او  ی هش�ر  ی هو تام کنند بر محمد که خاتم پیغمربان است

در این روز  ) وکه از نیکان جهاننداو ( ی هپاکیزگان و درود بر اصحاب برگزیدپاکان و 

آن مگر اینکه بیامرزی  مگذار ی را برایم واسه چیز به من عطا فرما: هیچ گناه شنبه سه

ی او را به حق یآن را و نه دشمنی جز اینکه دفع �انه اندوهی مگر اینکه بربی  را و

زمین و آس�ن است از خود  ی ههاست من بنام خدا که آفرینند نامبسم هللا که بهرتین 

ت وهم بنام او غضب خدا اس ها آنکه اّول  کنم یم ها یناخوشدفع همه گونه رش و 

خدا است پس تو ای خدای صاحب  که اّول آن رضای طلبم یم محبوب استهر چه 

 مرا از نزد خود مغفرت و آمرزش قرار ده. رسانجامکَرَم و احسان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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