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 شنبه پنجامام سجاد (ع) در روز دعای 

اش برد و روز روشن را به  قدرت کاملهستایش مخصوص خدایی است که شب تار را به 

فرا گرفت  مرا )لطف و رحمتش به جای بیاورد و روشنی روز (پس از شب تار

مرا برای این روز باقی  همچنان کهای خدا پس  ،متنعم به نعمت اویم که یدرحال

محمد و آل او  ،درود فرست بر پیغمرب و داشتی برای روزهای امثال آن نیز زنده بدار،

و روزها و مرتکب  ها شبو مرا دردمند و گرفتار مگردان در آن و در غیر آن از سایر 

خیر آنچه در آن است  روز وروزیم خیر این  و مات و کسب گناهان،انجام محر  شدن و

آنچه در آن است  یو بدرش و بدی آن و رش  از منبرگردان  و و خیر روزهای بعد از آن

ه تو متوسلم و من به عهد و پی�ن اسالم به درگا یاخدا و رش و بدی روزهای بعد آن.

 ) نزدبه مقام حرضت محمد (ص ن به درگاه تو متکی هستم وآ به حرمت و عظمت قر 

پس بار خدایا بشناس پی�ن مرا آن پی�نی که امیدوارم با آنی  طلبم یمتو شفاعت 

را  یمها حاجتبرآری حاجتم را (به حرمت اسالم و قرآن و شفاعت محمد مصطفی 

 .مهربانان ینتر مهربان ی) ابرآورده ساز

گنجایش آن  ات واسعهجز کرم  هک خدایا در روز پنجشنبه پنج حاجت برایم برآور بار

تو طاقت آن نیاورد نخست آنکه سالمتی بخش که بر  پایان یب یها نعمتندارد و جز 

 توفیق عبادتی عنایت کن که به آن مستحق ثواب عظیم تو شوم و طاعتت توانا باشم

در مواقع ترس و هراس ایمن  که ینا و حالل نصیبم فرما یاز روز  در حالگشایشی  و

مرا در حصار و  ها اندوهحوادث و غم و  های یناگوار از رش  و مرا به امان خودتی ی�ا

درود فرست بر محمد و آل محمد و توسل مرا به  و ت قرار دهیدحصین خو  ی قلعه

 ییتوگردان که ه�نا  سفر آخرتمآن بزرگوار شفیع من قرار ده و سودمند برای 

 مهربانان. ینتر مهربان

 جاللهم عجل لولیک الفر
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