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 در هر شب ماه رمضان افتتاح دعای   

يازدهم بخواند در هر شب از ماه اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان؛ 

  رمضان

 

َك ا ني َواِب ِِبَ ٌد لِلصَّ ْنَت ُمَسدي
َ

َناَء ِبحَْمِدَك َو أ ْفَتِتُح الثَّ َ
ُهمَّ ِإِّني أ   للَّ

 جويم كنم و به نعمت و احسانت راه حق و صواب را مى  تو مى اى خدا من افتتاح ستايش را به حمد 

 

ِة  ِْحَ  اْلَعْفِو َو الرَّ
ِ

نَي ِِف َمْوِضع اِِحِ ْرَحُم الرَّ
َ

ْنَت أ
َ

َك أ نَّ
َ

ْيَقْنُت أ
َ

 َو أ

 و يقين دارم كه تو مهربانترين مهربانان عالمى در موضع عفو و بخشش 

 

 
ِ

َشدُّ اْْلَُعاِقِبنَي ِِف َمْوِضع
َ

َياِء َو اْلَعَظَمِة َو أ  اْلِكِّْبِ
ِ

يَن ِِف َمْوِضع ِ
ِّبي ْعَظُم اْْلَُتجَ

َ
ِقَمِة َو أ َكاِل َو النَّ  النَّ

 ترين منتقمى در مقام عقاب و انتقام و بزرگترين جبارانى در جاى بزرگى و كبريايى و سخت 

 
ی ْع َيا َْسِ َلِتَك َفاْْسَ

َ
ِذْنَت ِِل ِِف ُدَعاِئَك َو َمْسأ

َ
ُهمَّ أ   ُع ِمْدَحِتياللَّ

 اى خدا تو به ما اجازه دادى كه به درگاهت دعا كنيم و حاجت طلبيم پس اى خداى شنوا سپاس مرا بپذير 
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ِتي ِقْل َيا َغُفوُر َعْْثَ
َ

ِجْب َيا َرِحمُي َدْعَوِتي َو أ
َ

  َو أ

 و دعايم اجابت فرما و از لغزشم به كرمت درگذر 
 

َبٍة َقْد  ي ِمْن ُُكْ وٍم )ُغُموٍم( َقْد َكَشْفَتَها َفَكْم َيا ِإََلِ ْجَتَها َو ُُهُ  َفرَّ

 اى  اى و هم و غمها را زايل ساخته كه چه بسيار تو غصه و اندوهها را برطرف كرده 

 

ا َو َحْلَقِة َباَلٍء َقْد َفَكْكَتَها ٍة َقْد نََشْرََتَ َقْلَتَها َو َرِْحَ
َ

ٍة َقْد أ  َو َعْْثَ

 اى اى و زنجيرهاى بال را در هم گسسته   ق نمودهمنتشر بر خلها  اى و رحمت  و لغزشها بخشيده 

 

ْذ َصاِحَبًة َو اَل َوَلدًا َو ََلْ َيُكْن َلُه َشِريٌك ِِف اْْلُْلِك  خِ ِ الَِّذي ََلْ َيتَّ   اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 ستايش خداى را كه جفت و فرزندى نگرفته و او را شريكى نيست در ملك وجود 

 
َه  َو ََلْ َيُكْن َلُه   ِنَعِمِه ُكلي

ِ
یع َها لََعَ ََجِ  َمحَاِمِِدِ ُكلي

ِ
ِمیع ِ ِبجَ ُه َتْكِبريًا اْلحَْمُد ّلِِلَّ ْ لي َو َكِّبي  اَوِِلٌّ ِمَن الذُّ

نياز از يار و مددكار است و بزرگترين تكبير و ستايش را سزاوار است ستايش خدا راست به  و قدرت كاملش بى 

 شمارش نعمتهاى بى اش بر تمام  جميع اوصاف كماليه
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ْمِرِه 
َ

ِ الَِّذي اَل ُمَضادَّ َلُه ِِف ُمْلِكِه َو اَل ُمَناِزَع َلُه ِِف أ   اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 ستايش خدا راست كه در ملكش هيچ ضد و مخالفى ندارد و در امر و فرمانش خصمى كشمكش نتواند 

 

ِ الَِّذي اَل َشِريَك َلُه ِِف َخْلِقِه َو    اَل َشِبیَه )ِشْبَه( َلُه ِِف َعَظَمِتِه اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 ستايش خدا را كه در آفرينش او را شريك نباشد و در بزرگى و بزرگوارى او را مانند نيست 

 

ُِدُ  اِهِر ِباْلَكَرِم َمجْ ُِدُ الظَّ ْمُرُه َو َِحْ
َ

ْلِق أ ِ اْلَفاِشي ِِف اْلخَ   اْلحَْمُد ّلِِلَّ

صافش آشكار و مجد و بزرگواريش به لطف و كرمش پديدار نافذ و اوسپاس خداى راست كه امرش در خلق  

 است

 

ِذي اَل َتْنُقُص َخَزاِئُنُه  وِد َيَِدُ الَّ   اْلَباِسِط ِباْلجُ

 هاى رحمتش نقصان نپذيرد  و دست عنايتش به جود و بخشش بر خلق گشاده گنجينه 
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ُة اْلَعَطاِء ِإالَّ  ( َكْْثَ اُب  َو اَل َتِزيُِدُ )َيِزيُِدُ ُه ُهَو اْلَعِزيُز اْلَوهَّ مًا ِإنَّ   ُجودًا َو َُكَ

 و كثرت عطا و بخشش جز بر جود و كرامتش نيفزايد كه او بسيار با عزت و اقتدار و بخشش است 

 

ُلَك َقِلیاًل ِمْن َكِثرٍي َمَع َحاَجٍة ِِب ِإَلْیِه َعِظیَمٍة 
َ

ْسأ
َ

ُهمَّ ِإِّني أ  اللَّ

 از بسيار حاجتم را با آنكه به او سخت حاجتمندم م اندكىكن  خدايا از تو درخواست مى 

 

 َو ِغَناَك َعْنُه َقِدمٌي َو ُهَو ِعْنِدي َكِثرٌي َو ُهَو َعَلْیَك َسْهٌل يَِسرٌي 

 نياز بودى و همان قليل حاجت نزد من بسيار است و براى تو ادايش سهل و آسان و تو از آن حاجت از ازل بى 

 

ُهمَّ ِإنَّ َعْف  َك لََعَ )َعْن( َقِبيحِ اللَّ اُوَزَك َعْن َخِطیَئِتي َو َصْفحََك َعْن ُظْلِمي َو َسْْتَ َوَك َعْن َذْنِِب َو َتجَ
  َعَمِلي

 اى خدا آمرزش تو از گناهم و گذشتت از خطاهايم و بخششت از ظلمم و پرده پوشيت بر عمل زشتم 
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  ا ََكَن ِمْن َخَطاَي )َخَطِئي( َو َعْمِديَو ِحْلَمَك َعْن َكِثرِي )َكِبرِي( ُجْرِمي ِعْنَد َم 

 و حلم و بردباريت بر جرم و گناه بسيارم كه به عمد يا خطا كردم 

 

ْسَتْوِجُبُه ِمْنَك 
َ

َلَك َما اَل أ
َ

ْسأ
َ

ْن أ
َ

ْطَمَعِِن ِِف أ
َ

  أ

 مرا به طمع انداخت كه از تو درخواست كنم چيزى را كه استحقاق آن ندارم 

 

ِذي  ْفَتِِن ِمْن ِإَجاَبِتَك الَّ ِِن ِمْن ُقْدَرِتَك َو َعرَّ َرْْيَ
َ

ِتَك َو أ   َرَزْقَتِِن ِمْن َرِْحَ

 و تو به لطف و رحمتت روزيم گردانيدى و قدرتت را در آن به من نشان دادى و اجابتت را شناساندى 

 
ِنسًا اَل َخاِئفًا َو اَل  ْ

ُلَك ُمْسَتأ
َ

ْسأ
َ

ْدُعوَك آِمنًا َو أ
َ

  َوِجاًل ُمِدالًّ َعَلْیَك ِفَمَي َقَصْدُت ِفیِه )ِبِه( ِإَلْیَك  َفِصْرُت أ

ترس مهابت از تو حاجت طلبيدم و با ناز و دالل بر تو آنچه  تا با دل مطمئن تو را خواندم و با انس و رغبت و بى  

 كردمخواستم تقاضا  مى 
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ْهِلي َعَلْیَك  ( َعَتْبُت ِبجَ َّ  َعِني )لََعَ
َ

ْبَطأ
َ

ُموِر  َفِإْن أ  َعِني ُهَو َخرْيٌ ِِل لِِعْلِمَك ِبَعاِقَبِة اْْلُ
َ

ْبَطأ
َ

ِذي أ  َو َلَعلَّ الَّ

و اگر دير حاجتم برآوردى از نادانى بر تو عتاب كردم در صورتى كه تأخير حاجتم مرا بهتر بوده چون تو دانا به  

 امور خلقىعاقبت 

 

ْصَِّبَ 
َ

ميًا أ اًل( َُكِ َر َمْوًًل )ُمَؤمَّ
َ

َوِلي َعْنَك َفََلْ أ
ُ

َك َتْدُعوِِّن َفأ َّ َيا َربي ِإنَّ    لََعَ َعْبٍد َلِئمٍي ِمْنَك لََعَ

پس من هيچ موالى كريمى را بر بنده لئيمى صبورتر از تو بر خود نديدم اى پروردگار من تو مرا دعوت مى  

 گردانم روى مى  كنى من از تو 

 

ُض ِإَلْی  َتَبغَّ
َ

ُب ِإَِلَّ َفأ َل َعَلْیَك َو َتَتحَبَّ َطوُّ نَّ ِِلَ التَّ
َ

ْقَبُل ِمْنَك َكأ
َ

ُد ِإَِلَّ َفاَل أ   َك َو َتَتَودَّ

  و من از جهل نمى فرمايى  آيم و با من دوستى و شفقت مى  سازى و من با تو به خشم مى تو محبت افزون مى 

 پذيرم كه گويا مرا بر تو حق نعمت و منت است )نه تو را بر من(

 

 َّ ُ
ِمَك َفََلْ )ُث وِدَك َو َُكَ َّ ِبجُ ِل لََعَ َفضُّ ْحَساِن ِإَِلَّ َو التَّ ِة ِِل َو اْْلِ ِْحَ َنْعَك َذِلَك ِمَن الرَّ ( مَيْ   ََلْ

 كاستو اين ناسپاسى من مانع از افاضه رحمت و احسانت بر من نشد و از فضل و جود و كرمت ن 
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اِهَل َو ُجْد َعَلْیِه ِبَفْضِل  مٌي  َفاْرَحْم َعْبَدَك اْلجَ َك َجَواٌد َُكِ   ِإْحَساِنَك ِإنَّ

 پس به حال اين بنده نادانت ترحم كن و به فضل و احسانت بر او ببخش كه تو بسيار با بخشش و كرمى 

 
يِن َربي اْلَع  اِن الدي ْصَباِح َديَّ َياِح َفاِلِق اْْلِ ِر الري ِري اْلُفْلِك ُمَسخي ِ َمالِِك اْْلُْلِك ُمجْ نَي ااْلحَْمُد ّلِِلَّ   َْلِ

ستايش مخصوص خداست كه مالك ملك است و روان ساز كشتيهاى عالم و مسخر كننده بادها و پديد آرنده  

 حكم فرماى روز جزا و پروردگار عالميانصبحگاهان از شب 

 
ِ لََعَ َعْفِوِه َبْعَد ُقْدَرِتِه  ِ لََعَ ِحْلِمِه َبْعَد ِعْلِمِه َو اْلحَْمُد ّلِِلَّ   اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 ستايش خدا را بر حلم او پس از علمش و ستايش خدا را بر عفو او پس از قدرتش 

 
َناِتِه ِِف َغَضِبِه َو ُهَو َقاِدٌر )اْلَقاِدُر( لََعَ َما ُيِريُد 

َ
ِ لََعَ ُطوِل أ  َو اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 اهد توانا استحلم و بردبارى طوالنى او در مقام غضبش در صورتى كه بر هر چه خو و ستايش خدا را بر 

 
اِم  ُْكَ اَلِل َو اْْلِ ْصَباِح ِذي اْلجَ ْزِق َفاِلِق اْْلِ ْلِق َباِسِط الري ِ َخالِِق اْلخَ   اْلحَْمُد ّلِِلَّ

نده صبحگاهان و ستايش مخصوص خداست كه آفريننده خلق و گستراننده خوان روزى بر خلق و پديد آر 

 صاحب جالل و بزرگوارى
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َوی َتَباَرَك َو َو اْلَفْضِل )َو  جْ ِذي َبُعَد َفاَل ُيَری َو َقُرَب َفَشِهَد النَّ ْحَساِن( الَّ ْنَعاِم )اْْلِ ِل( َو اْْلِ َفضُّ التَّ
  َتَعاًَل 

ست ناظر رازهاى پنهان و فضل و انعام آن خدايى كه از نظرها دور است و ديده نخواهد شد و به همه نزديك ا 

 است اوست بزرگوار و بلند مرتبه

 
ِ الَِّذي َلْیَس َلُه ُمَناِزٌع ُيَعاِدُلُه َو اَل َشِبیٌه ُيَشاِكُلُه اْل    حَْمُد ّلِِلَّ

 ستايش مخصوص خدايى است كه نه كسى كه مقابلش به خصومت برخيزد و نه شريكى كه مانندش باشد 

 
اَضَع ِلَعَظَمِتِه  اَء َو ََتَ ِتِه اْْلَِعزَّ  اْلُعَظَماُء َفَبَلَغ ِبُقْدَرِتِه َما َيَشاُء  َو اَل َظِهرٌي ُيَعاِضُِدُ َقَهَر ِبِعزَّ

و نه معينى كه مددكار او شود عزيزان در مقابل عزتش همه مقهورند و بزرگان همه در پيشگاه عظمتش فروتن  

 و خاضعند و قدرت كاملش بر هر چه خواهد رسا است

 
َناِديِه َو يَْسُْتُ 

ُ
یُبِِن ِحنَي أ ِ الَِّذي ُيجِ ْعِصیِه  اْلحَْمُد ّلِِلَّ

َ
َنا أ

َ
َّ ُكلَّ َعْوَرٍة َو أ   لََعَ

ستايش خدا را كه چون او را ندا كنم جواب دهد و هر عيب و نقص را بر من بپوشاند در حالى كه مرتكب  

 معصيت او هستم
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ْعَطاِِّن 
َ

َجاِزيِه َفَكْم ِمْن َمْوِهَبٍة َهِنیَئٍة َقْد أ
ُ

َّ َفاَل أ ْعَمَة لََعَ ُم الني   َو ُيَعظي

 گزارم پس چه بسيار موهبت و بخشش گرانبها مرا عطا كرد بخشد و شكرش نمى مرا نعمت بزرگ مىو  

 
حًا  ُه ُمَسبي ْذُُكُ

َ
ْثِِن َعَلْیِه َحاِمدًا َو أ

ُ
َراِِّن َفأ

َ
ٍة ُموِنَقٍة َقْد أ جَ وَفٍة َقْد َكَفاِِّن َو ََبْ  َو َعِظیَمٍة َمخُ

انگيز را نمودارم ساخت پس من هم او را به  انيهاى شگفتو چه امور هولناك سخت را از من دفع كرد و شادم 

 ستايش ثنا گويم و به پاكى منزه از هر عيب بودن ياد كنم

 
یُب(  ُب )َيخِ یَّ اُبُه َو اَل ُيْغَلُق َباُبُه َو اَل ُيَردُّ َساِئُلُه َو اَل ُيخَ َتُك ِحجَ ِ الَِّذي اَل ُُيْ   آِمُلُه اْلحَْمُد ّلِِلَّ

اى كه او نهد كس ندردو درى كه او بگشايد كس نبندد كسيكه از او  يى است كه پردهستايش مختص خدا 

 درخواست كند مردود نشود و هر كه باو چشم اميد دارد محروم نخواهد گشت

 
اِدِقنَي( اِلِحنَي )الصَّ ي( الصَّ ي )ُيْنجِ اِئِفنَي َو ُيَنجي ِ الَِّذي ُيْؤِمُن اْلخَ  اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 كه ترسناكان را ايمنى بخشد و صالحان را نجات دهد ستايش خدا را 
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ِلُف آَخِريَن  ِلُك ُمُلوًَك َو َيْسَتخْ يَن َو ُُيْ ُع اْْلُْسَتْكِِّبِ   َو َيْرَفُع اْْلُْسَتْضَعِفنَي َو ََيَ

 د پادشاهان را هالك سازد و ديگران را بجاى آنان بنشاندو ضعيفان را بلند گرداند و گردنكشان را خوار ساز 

 

نَي  اِْلِ اِرِبنَي َنَكاِل الظَّ نَي ُمْدِرِك اَْلَ اِْلِ اِريَن ُمِبرِي الظَّ بَّ ِ َقاِصِم اْلجَ   َو اْلحَْمُد ّلِِلَّ

ستايش خداى را كه درهم شكننده سركشانست و هالك كننده ستمكاران است و دريابنده گريزندگان و به  

 كيفر رساننده ظالمان

 
اِلِبنَي ُمْعَتَمِد اْْلُْؤِمِننَي َصِريخِ اْْلُْسَتْصِرِخنَي َمْو   َحاَجاِت الطَّ

ِ
  ِضع

 اد اهل ايمانفريادرس فرياد خواهان است و مرجع حاجت نيازمندان و محل اعتم 

 
اُرَها ا َو َتْرُجُف اْْلَْرُض َو ُعمَّ اُُنَ َماُء َو ُسكَّ ِ الَِّذي ِمْن َخْشَیِتِه َتْرَعُد السَّ  اْلحَْمُد ّلِِلَّ

 لرزند نالند و زمين و اهلش بر خود مى  كه آسمان و ساكنانش از ترس او مىستايش خداى را  

 
ا وُج اْلِبحَاُر َو َمْن َيْسَبُح ِِف َغَمَراَِتَ  َو ََتُ

 و دريا و هر كه در اعماقش شناور است جوشان و خروشانند 
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ا ِلَنْهَتِدَي َلْو اَل  َذا َو َما ُكنَّ ِ الَِّذي َهَداَنا َِلَ ُ  اْلحَْمُد ّلِِلَّ ْن َهَداَنا اّلِلَّ
َ

  أ

ما خود به آن كرد  ستايش خداى را كه ما را به اين )دين توحيد( هدايت كرد و اگر ما را خدا راهنمايى نمى  

 يافتيم هدايت نمى 

 
َلْق َو َيْرُزُق َو اَل ُيْرَزُق َو ُيْطِعُم َو اَل ُيْطَعُم  ُلُق َو ََلْ ُيخْ ِ الَِّذي َيخْ   اْلحَْمُد ّلِِلَّ

خواهد  دهد و خود روزى نمى  كند و كسى او را خلق نكرده و روزى مى  ايش مخصوص خداست كه خلق مى ست 

 از طعام مستغنى استخوراند و خود  طعام مى 

 
رْيُ َو ُهَو لََعَ ُكلي َشْي  وُت ِبَیِِدِ اْلخَ ْحَیاَء َو ُيحِْیي اْْلَْوََت َو ُهَو َحيٌّ اَل مَيُ یُت اْْلَ  ٌر ٍء َقِدي َو مُيِ

سازد و خود زنده ابدى است هر خير و نيكويى بدست اوست و او بر  ها را زنده مى   ميراند و مرده  ها را مى  زنده 

 چيز تواناستهر 

 
ِتَك  َك َو َحِبیِبَك َو ِخرَيَ ِمیِنَك َو َصِفیي

َ
ٍد َعْبِدَك َو َرُسولَِك َو أ ُهمَّ َصلي لََعَ ُمحَمَّ )َخِلیِلَك( ِمْن  اللَّ

َك َخْلِق    َك َو َحاِفِظ ِسري

ق و حافظ خدايا درود فرست بر محمد بنده مقربت و رسول و امين وحيت و برگزيده و حبيبت و مختار تو از خل 

 سر تو
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ْسَن 
َ

ْطَهَر َو أ
َ

ْطَیَب َو أ
َ

ى َو أ َ ْنْ
َ

ْزَكى َو أ
َ

ْكَمَل َو أ
َ

َل َو أ َْجَ
َ

ْحَسَن َو أ
َ

ْفَضَل َو أ
َ

 ِرَسااَلِتَك أ
ِ

غ   َو ُمَبلي

تر و نامى و مؤثرتر و  و رساننده رسالتت به خلق بر او فرست درودى افزونتر و خوبتر و نيكوتر و كاملتر و خالص 

 تر تر و بلند مرتبه  پاك و پاكيزه خوشتر و

 
َحٍد ِمْن 

َ
ْمَت لََعَ أ ْنَت َو َسلَّ َت َو َتحَنَّ ْ ْیَت َو َباَرْكَت َو َتَرِحَّ ( َما َصلَّ ْكَِّبَ

َ
ْكَْثَ )أ

َ
ِعَباِدَك  َو أ

 )َخْلِقَك(

 درودى بيش از آنچه درود و بركت و رحمت و تهنيت و تحيت فرستادى بر هر يك از بندگان خاصت 

 
ْهِل اْلَكَراَمِة َعَلْیَك ِمْن َخْلِقَك 

َ
َیاِئَك َو ُرُسِلَك َو ِصْفَوِتَك َو أ ْْنِ

َ
  َو أ

 و خاصان اهل كرامت و عزتت از ميان خلق و پيغمبران و رسوالنت 

 

نَي  ِمرِي اْْلُْؤِمِننَي َو َوِصيي َرُسوِل َربي اْلَعاَْلِ
َ

ٍّ أ
ُهمَّ َو َصلي لََعَ لََعِ   اللَّ

 فرست بر على )ع( پيشواى اهل ايمان و وصى پيغمبر خداى جهانيانخدايا درود  
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َك اْلُك  ِتَك لََعَ َخْلِقَك َو آَْيِ ِخي َرُسولَِك َو ُحجَّ
َ

َك َو أ َبِإ اْلَعِظمِي َعْبِدَك َو َوِلیي ی َو النَّ   ِّْبَ

و خبر با شأن و  و بنده خاص و ولى و دوستدار تو و برادر رسولت و حجت بر خلق تو و آيت و نشانه بزرگت 

 عظمتت

 
نَي  ََدِ ِنَساِء اْلَعاَْلِ ْهَراِء( َسیي اِهَرِة َفاِطَمَة )الزَّ يَقِة الطَّ دي   َو َصلي لََعَ الصي

 طاهره حضرت فاطمه )ع( سيده زنان عالم و درود فرست بر صديقه 

 
ِة  نَّ ْهِل اْلجَ

َ
َدْي َشَباِب أ َدی اْلحََسِن َو اْلحَُسنْيِ َسیي ِة َو ِإَماَمِي اَْلُ ِْحَ  َو َصلي لََعَ ِسْبَطِي الرَّ

و هم درود فرست بر دو سبط پيغمبر رحمت و دو پيشواى هدايت حضرت حسن )ع( و حسين )ع( دو سيد  

 بهشتجوانان اهل 

 
ٍد  ٍّ َو َجْعَفِر ْبِن ُمحَمَّ

ِد ْبِن لََعِ ي ْبِن اْلحَُسنْيِ َو ُمحَمَّ
ِة اْْلُْسِلِمنَي لََعِ ِئمَّ

َ
 َو َصلي لََعَ أ

و هم درود فرست بر امامان و پيشوايان اسالم حضرت على بن الحسين )ع( و محمد بن على )ع( و جعفر بن  

 محمد )ع(
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ٍد َو ُموََس ْبِن َجْعَفٍر َو  ي ْبِن ُمحَمَّ
ٍّ َو لََعِ

ِد ْبِن لََعِ ي ْبِن ُموََس َو ُمحَمَّ
 لََعِ

 ( و محمد بن على التقى )ع( و على بن محمد النقى )ع(و موسى بن جعفر )ع( و على بن موسى الرضا )ع 

 
َلِف اَْلَاِدي اْْلَْهِدِي  ٍّ َو اْلخَ

  َو اْلحََسِن ْبِن لََعِ

 لف او امام هادى و مهدىو حسن بن على العسكرى )ع( و خ 

 

َمَناِئَك ِِف ِباَلِدَك َصاَلًة َكِثرَيًة َداِئَمًة 
ُ

َك لََعَ ِعَباِدَك َو أ  ُحَججِ

 هاى تو در شهر و ديار عالم درود بسيار و دايم بر آنان فرست جتهاى تو بر بندگانت هستند و اميناينها ح 

 
ْمِرَك 

َ
ُهمَّ َو َصلي لََعَ َوِِلي أ ِل َو اْلَعْدِل اْْلُْنَتَظِر اللَّ  اْلَقاِئِم اْْلَُؤمَّ

 خدايا درود فرست بر ولى خود صاحب االمر )ع( امام قائم منتظر 

 
نَي  ِْدُ ِبُروِح اْلُقُدِس َيا َربَّ اْلَعاَْلِ يي

َ
ِبنَي َو أ اَلِئَكِتَك اْْلَُقرَّ ُه )َو اْحُفْفُه( ِِبَ   َو ُحفَّ

 فراگير و به روح القدسش مؤيد بدار اى پروردگار عالمينو او را به سپاه فرشتگان مقربت  
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ِذ  ِلْفُه ِِف اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلْفَت الَّ اِعَي ِإًَل ِكَتاِبَك َو اْلَقاِئَم ِبِديِنَك اْسَتخْ ُهمَّ اْجَعْلُه الدَّ   يَن ِمْن َقْبِلِه اللَّ

رويج دين تو قيام فرمايد و او را خليفه خود در خدايا او را مقرر فرما تا دعوت به كتاب آسمانى تو كند و به ت 

 زمين گردان چنانكه پيشينيان او را امام و خليفه گردانيدى

 
ْمنًا َيْعُبُدَك اَل ُيْشِرُك ِبَك َشْیًئا

َ
ْبِدْلُه ِمْن َبْعِد َخْوِفِه أ

َ
ِذي اْرَتَضْیَتُه َلُه أ ْن َلُه ِديَنُه الَّ  َمكي

او كه پسند توست و خوف او را پس از اين مدت بدل به ايمنى گردان تا تو را  و او را تمكين ده براى حفظ دين 

 بپرستد و هيچ به تو شرك نياورد

 
رًا َعِزيزًا  ْرُه َْنْ ْرُه َو اْنَتِصْر ِبِه َو اْْنُ ْعِزْز ِبِه َو اْْنُ

َ
ُه َو أ ِعزَّ

َ
ُهمَّ أ  اللَّ

يارى كن و ما را به او يارى فرما و او را نصرت كامل و او را  خدا او را عزت بخش و ما را به ظهورش عزيز گردان 

 با عزت و اقتدار بخش

 

ريًا   َو اْفَتْح َلُه َفْتحًا يَِسريًا َو اْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطانًا َْنِ

 و به آسانى جهان را به دست او فتح كن و از جانب خود او را سلطنت و قدرت عنايت فرما 
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ْظِهْر 
َ

ُهمَّ أ َك َحَّتَّ اَل َيْسَتْخِفَي ِبَشْي اللَّ یي َة َْنِ َحٍد ِمَن  ِبِه ِديَنَك َو ُسنَّ
َ

اَفَة أ ْلِق  ٍء ِمَن اْلحَقي َمخَ   اْلخَ

خدايا به دست او دينت را و سنت پيغمبرت را آشكار ساز تا آنكه ديگر چيزى از حق و حقيقت از ترس احدى از  

 خلق مخفى نماند

 
ا  ُهمَّ ِإنَّ ْهَلُه اللَّ

َ
َفاَق َو أ ا الني ْهَلُه َو ُتِذلُّ َِبَ

َ
ْساَلَم َو أ ا اْْلِ مَيٍة ُتِعزُّ َِبَ   َنْرَغُب ِإَلْیَك ِِف َدْوَلٍة َُكِ

خدايا ما از تو اميد و اشتياق داريم كه دولت با كرامت آن امام زمان را به ظهور آورى و اسالم و اهلش را به آن  

 ذليل و خوار گردانىنفاقو اهل نفاق را عزت بخشى و 

 
ْنَیا َو َو  اَمَة الدُّ ا َُكَ َعاِة ِإًَل َطاَعِتَك َو اْلَقاَدِة ِإًَل َسِبیِلَك َو َتْرُزُقَنا َِبَ َعُلَنا ِفیَها ِمَن الدُّ  اْْلِخَرِة  َتجْ

ه ما واسطه آن بزرگوار بو ما را در آن دولت حقه اهل دعوت به طاعتت و از پيشوايان راه هدايت قرار دهى و ب 

 كرامت دنيا و آخرت عطا فرمايى

 
ْغَناُه  ْلَناُه َو َما َقُصْرَنا َعْنُه َفَبلي ْفَتَنا ِمَن اْلحَقي َفحَمي ُهمَّ َما َعرَّ   اللَّ

 ايم بمعرفتش برسان خدايا آنچه از حق كه ما را به آن شناسا كردى بعمل آن هم وادار كن و آنچه نشناخته 
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ُهمَّ اْْلُْم ِبِه َش  َتَنااللَّ ْ ِبِه ِقلَّ  َعَثَنا َو اْشَعْب ِبِه َصْدَعَنا َو اْرُتْق ِبِه َفْتَقَنا َو َكْثي

هاى ما را  خدايا پريشانى ما را بآن جمع گردان و پراكندگى امور ما را بوجود او اصالح فرما و شكاف و تفرقه 

 اتحاد بخش و عده قليل ما را بسيار گردان

 

( ِبِه  ِعزَّ
َ

ْعِزْز )أ
َ

ْغِن ِبِه َعاِئَلَنا َو اْقِض ِبِه َعْن ُمْغَرِمَنا )َمْغَرِمَنا( َو أ
َ

َتَنا َو أ  ِذلَّ

 نيازى گردان و دين ما را ببركتش ادا فرما و ذلت ما را بوجودش بدل بعزت ساز و نياز ما را بدل به بى  

 

ْر ِبِه  َتَنا َو َيسي ْسَرَناَو اْجُِّبْ ِبِه َفْقَرَنا َو ُسدَّ ِبِه َخلَّ
َ

ْض ِبِه ُوُجوَهَنا َو ُفكَّ ِبِه أ  ُعْسَرَنا َو َبیي

و فقر ما را جبران فرما و نقص ما را مسدود ساز و مشكالت ما را ببركتش آسان گردان و بوجود او ما را روسفيد  

 گردان و اسيران ما را آزاد ساز

 

ْز ِبِه َمَواِعیَدَنا َو  ْنجِ َ
ْح ِبِه َطِلَبَتَنا َو أ ْنجِ َ

ْعِطَنا ِبِه ُسْؤَلَنا َو أ
َ

ْب ِبِه َدْعَوَتَنا َو أ  اْسَتجِ

هايى كه دادى منجز گردان و به بركتش دعاهاى ما مستجاب و درخواستهاى  وا گردان و وعدههاى ما ر و حاجت 

 ما عطا فرما
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ْعِطَنا ِبِه َفْوَق َرْغَب 
َ

ْنَیا َو اْْلِخَرِة آَماَلَنا َو أ ْغَنا ِبِه ِمَن الدُّ  ِتَناَو َبلي

 او به آرزوهايى كه در دنيا و آخرت داريم برسان و به ما فوق آنچه مايليم عطا فرم 

 
ا ْذِهْب ِبِه َغْیَظ ُقُلوِِبَ

َ
ْوَسَع اْْلُْعِطنَي اْشِف ِبِه ُصُدوَرَنا َو أ

َ
 َيا َخرْيَ اْْلَْسُئولِنَي َو أ

كت او دردهاى باطنى ما را شفا بخش به او ن و به براى بهترين سؤال شدگان و وسيع نظرتر از همه عطا كنندگا 

 خشم دلهاى ما را فرو نشان

 
ِدي َمْن تََشاُء ِإًَل ِصَراٍط ُمْسَتِقمٍي  َك ََتْ   َو اْهِدَنا ِبِه ِْلَا اْخُتِلَف ِفیِه ِمَن اْلحَقي ِبِإْذِنَك ِإنَّ

كه تو البته هر كه را خواهى به ايت فرما و به وجودش ما را با همه اختالف كه شده است به حق به التفاتت هد 

 فرمايى  راه راست هدايت مى

 
ْلِق( آِمنَي  َنا ِإَلَه اْلحَقي )اْلخَ َك َو َعُدوي ْرَنا ِبِه لََعَ َعُدوي   َو اْْنُ

 و به ظهور او ما را نصرت بخش بر دشمنان توو دشمنان ما اى خداى به حق اين دعا را به كرمت مستجاب فرما 
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ُهمَّ  َنا )ِإَماِمَنا(اللَّ َنا َصَلَواُتَك َعَلْیِه َو آلِِه َو َغْیَبَة َوِلیي یي ا نَْشُكو ِإَلْیَك َفْقَد َْنِ  ِإنَّ

 كنيم از فقدان پيغمبرت صلوات اهلل عليه و آله باد و از غيبت امام بارالها ما به درگاه تو شكايت مى 

 

 َ َة َعَدِدَنا َو ِشَدَّ َنا َو ِقلَّ َة َعُدوي َماِن َعَلْیَناَو َكْْثَ ا َو َتَظاُهَر الزَّ   اْلِفَِنِ ِِبَ

 هاى سخت بر ما و غلبه محيط روزگار بر ما  ما و بسيارى دشمن ما و كمى عدد ما و فتنه 

 
ُلُه َو ِبُضرٍّ  ا لََعَ َذِلَك ِبَفْتحٍ ِمْنَك ُتَعجي ِعنَّ

َ
ٍد ( َو أ ٍد َو آِلِه ) آِل ُمحَمَّ   ِشُفُه َتْك  َفَصلي لََعَ ُمحَمَّ

پس درود بر محمد )ص( و آلش فرست و ما را در همه اين امور يارى كن به فتح عاجلى از جانب خود و برطرف  

 سختىساختن رنج و 

 

ُلَناَها َو َعاِفَیٍة ِمْنَك ُتْلِبُسَناَها  لي ٍة ِمْنَك ُتجَ ُه َو ُسْلَطاِن َحقٍّ ُتْظِهُرُه َو َرِْحَ ٍر ُتِعزُّ ِتَك  َو َْنْ ْرَحَم  ِبَرِْحَ
َ

َيا أ
نَي  اِِحِ   الرَّ

و نصرت با اقتدار و عزت و سلطنت حقه كه تو آشكار گردانى و رحمتى از توجهت كه بر همه ما شامل گردد و  

 ه ما را بپوشاند به حق رحمت نامنتهايت اى مهربانترين مهربانان عالم.لباس عافيت ك

 


