
1 
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
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افتتاح یدعا  

خاص امام زمان )عج( آن را  بانیماه رمضان که محمد بن عثمان از نا یها شب یافتتاح از دعاها یدعا
عبادت، حکمت  قیلزوم خوف و رجاء، توف ،یدرباره خداشناس یافتتاح شامل مطالب ینقل کرده است. دعا

اَللُّهمَّ »عبارت  نیبا ا یاله یشروع دعا با حمد و ثنا استجابت دعا و ارزش مناجات با خدا است. ریتأخ
دعا به نام  نیا یگذار نام لیدل که «کنم یتو را با حمدت آغاز م یمن ثنا ایاَْفتَتُِح الثَّنآَء بَِحْمِدَک: بار خدا یاِنّ 
لزوم خوف و  ،یاله مانهیرحمت و غضب حک ،یاله دییو تأ حیسپس به انتخاب راه صح .است« افتتاح»

 یخدا، بقا یها نعمت یادآوری ،یاله ضیبر بنده، گناه بنده و دوام ف یاله یعبادت منتّ  قیرجاء، توف
 بهدعا به اظهار عالقه  نیبند آخر ا .پردازد یم اخد یها ها به دست خدا و لزوم تفکر در نعمت نعمت

در قبال آن  انیعیش فهیو وظ یهدف حکومت اسالم انی)عج(، بیدر پرتو ظهور امام مهد یدولت اسالم
.پرداخته است  

.شود یآن م یقار یدعا در هر شب ماه رمضان، باعث استغفار مالئکه برا نيخواندن ا  
 

:در هر شب از ماه رمضان بخواند  

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

واِب بَِمن َِك، َوأَْيقَْنُت أَنهَك أَْنَت أَْرحَ  ٌد ِللصه اِحِميَن فِى َمْوِضعِ اْلعَْفِو اللُّٰهمه إِن ِى أَْفتَتُِح الثهناَء بَِحْمِدَك َوأَْنَت ُمَسد ِ ُم الره
ْحَمِة، َوأَشَ  دُّ اْلُمعاقِبِيَن فِى َمْوِضعِ النهكاِل َوالنهِقَمِة، َوأَْعَظُم اْلُمتََجب ِِريَن فِى َمْوِضعِ اْلِكْبِرياِء َواْلعََظَمةِ َوالره  

 یدرست یسو به ات یکه با مهرورز ییو تو کنم یمدح و ستودن تو را آغاز م شتیمن همراه ستا ا،یخدا
و انتقام،  فریک یو در جا یمهربانان نیتر ذشت و رحمت مهربانگ یدارم که در جا نیقیو  یده یتوّجه م

یقدرتمند نیتر و عظمت بزرگ یمنش بزرگ گاهیو در جا یا فرکنندهیک نیتر سخت  

 

ُر أَِذْنَت ِلى فِى ُدعائَِك َوَمْسأَلَتَِك، فَاْسَمْع يَا َسِميُع ِمْدَحتِى، َوأَِجْب يَا َرِحيُم َدْعَوتِى، َوأَقِْل يَا َغفُو اللُّٰهمه 
ْجتَها، َوُهُموٍم قَْد َكَشْفتَها، َوَعثَْرٍة قَْد أَقَْلتَها،  قَْد نََشْرتَها، َوَحْلقَِة  َوَرْحَمةٍ َعثَْرتِى، فََكْم يَا إِٰلِهى ِمْن ُكْربٍَة قَْد فَره

 باَلٍء قَْد فََكْكتَها،

 یشنوا ستودنم را بشنو و ا یپس ا ،یدر خواندنت و در درخواست از حضرتت به من اجازه داد ا،یخدا
که از آن  یها یسخت اریمعبودم چه بس یلغزشم را، ا امرزیآمرزنده ب یرا و ا میمهربان اجابت کن دعا
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بال که  ریزنجو  یو رحمت که گسترد یدیها که آمرز و لغزش یه برطرف کردها ک و اندوه یگره گشود
یباز کرد  

 

هِخْذ صاِحبَةً َوََل َولَداً َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك فِى اْلُمْلِك َولَْم يَُكْن لَهُ َو ِليٌّ مِ  اْلَحْمدُ  ِ الهِذى لَْم يَت َن الذُّل ِ َوَكب ِْرهُ ّلِِلّٰ
ِ بَِجِميعِ َمحاِمِدِه ُكل ِها، َعلَٰى َجِميعِ نِعَِمِه ُكل ِها . الْ  تَْكبِيراً؛ اْلَحْمدُ  ِ الهِذى ََلُمضاده لَهُ فِى ُمْلِكِه، َوََل  َحْمدُ ّلِِلّٰ ّلِِلّٰ

ِ الهِذى ََلَشِريَك لَهُ فِى َخْلِقِه، َوََل َشبِيهَ لَهُ فِى َعَظَمتِهِ   ُمناِزَع لَهُ فِى أَْمِرِه . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ

 یاز رو یو سرپرست ستین شیبرا یکیشر یینگرفته و در فرمانروا یرا سپاس که همسر و فرزند خدا
بر تمام  ش،یها یبزرگ؛ خدا را سپاس با همه ستودن ارینداشته است و او را بزرگ شمار، بس یناتوان
خدا  ست،ین یا کننده او در کارش نزاع یندارد و برا یبیرق ییخدا را سپاس که در فرمانروا ش،یها نعمت

ستیاو ن یبرا یهیشب اش یندارد و در بزرگ یکیشر نشیرا سپاس که در آفر  

 

ِ اْلفاِشى فِى اْلَخْلِق أَْمُرهُ َوَحْمُدهُ، الظهاِهِر بِاْلَكَرِم َمْجُدهُ، اْلباِسِط بِاْلُجوِد يََدهُ، الهِذى َلَ  اْلَحْمدُ  تَْنقُُص َخزائِنُهُ، ّلِِلّٰ
ن ِى أَْسأَلَُك قَِليالً ِمْن َكثِيٍر، َمَع حاَجٍة َوََل تَِزيُدهُ َكثَْرةُ اْلعَطاِء إَِل  ُجوداً َوَكَرماً إِنههُ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَوههاُب . اللُّٰهمه إِ 

 بِى إِلَْيِه َعِظيَمٍة َوِغناَك َعْنهُ قَِديٌم َوُهَو ِعْنِدى َكثِيٌر، َوُهَو َعلَْيَك َسْهٌل يَِسيرٌ 

با کرمش آشکار است و  اش یمند است و شکوه یجار دگانیرا سپاس که فرمان و سپاسش در آفر خدا
جز جود و کرم  ارشیو بخشش بس ردینپذ یکاست شیها نهیکه گنج ییگشوده، خدا دست لطفش به سخاوت

با  کنم، یم تاز تو درخواس اریاندک از بس ا،یبخشنده است، خدا اریهمانا او توانمند و بس د،یفزایبر او ن
 یرااست و ب اریاست و آن اندک نزد من بس نهیریتو از آن د یازین یکه مرا به آن است و ب یدیشد ازین

 تو هموار و آسان

 

تَْرَك َعلَٰى قَبِيحِ َعَمِلى،  اللُّٰهمه  ِِ إِنه َعْفَوَك َعْن ذَْنبِى، َوتَجاُوَزَك َعْن َخِطيئَتِى، َوَصْفَحَك َعْن ُظْلِمى، َوَس
الهِذى  ْنكَ ا ََلأَْستَْوِجبُهُ مِ َوِحْلَمَك َعْن َكثِيِر ُجْرِمى ِعْنَد َما كاَن ِمْن َخَطإى َوَعْمِدى أَْطَمعَنِى فِى أَْن أَْسأَلََك مَ 

ْفتَنِى ِمْن إِجابَتَِك، فَِصْرُت أَْدُعوَك آِمناً، َوأَسْ  أَلَُك ُمْستَأْنِساً َرَزْقتَنِى ِمْن َرْحَمتَِك، َوأََرْيتَنِى ِمْن قُْدَرتَِك، َوَعره
ً َعلَْيَك فِيما قََصْدُت فِيِه إِلَْيَك، فَِإْن أَْبَطأَ َعن ِ  ْبُت بَِجْهِلى َعلَْيَك، َولَعَله الهِذى أَْبَطأَ َعتَ  ىََلخائِفاً َوََل َوِجالً، ُمِدَل 

ِ، إِنهَك َعن ِى ُهَو َخْيٌر ِلى ِلِعْلِمَك بِعاقِبَِة اْْلُُموِر، فَلَْم أََر َمْولًى َكِريماً أَْصبََر َعلَى َعْبٍد لَئِيٍم ِمْنَك عَ  ، يَا َرب  لَىه
َل َعلَْيَك؛ فَلَْم يَْمنَْعَك  ىه تَْدُعونِى فَأَُول ِى َعْنَك، َوتَتََحبهُب إِلَ  فَأَتَبَغهُض إِلَْيَك، َوتَتََودهُد إِلَىه فاََل أَْقبَُل ِمْنَك َكأَنه ِلَى التهَطوُّ

ِل َعلَىه بُِجوِدَك َوَكَرِمَك، فَاْرَحْم َعْبَدَك اْلجاِهَل  ، َوالتهفَضُّ ْحساِن إِلَىه ْحَمِة ِلى َواْْلِ لَْيِه بِفَْضِل عَ  دْ َوجُ ٰذِلَك ِمَن الره
 إِْحسانَِك إِنهَك َجواٌد َكِريمٌ 

بر کردار زشتم  ات یافکن از تجاوزم و پرده ات یپوش و چشم میبخششت از گناهم و گذشتت از خطا ا،یخدا
بود، مرا به طمع انداخت که از درگاهت  ام یجرمم از آنچه از خطا و گناه عمد یاز فراوان ات یو بردبار

و از قدرتت  ینمود بمیدرخواست کنم، آنچه از رحمتت نص ستمیتو ن یآن از سو هستیرا که شا یزیچ
بدون  لیبخوانمت و با انس و م نانیپس بر آن شدم که با اطم ،یو از اجابتت به من شناساند ینشانم داد

است که از  نیتو کردم ا شگاهیبه پ یو در آنچه به خاطر آن رو کنم یترس و هراس از تو درخواست م
به  دیبا آنکه شا دم،یبر تو نکوهش ورز ینادان یافتاد، از رو ریاگر برآورده شدن حاجتم تأخ م،یناز جو تو
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را  یمیکر یموال چیپس ه ،یبهتر باشد، چه تو به سرانجام امور آگاه میافتادن روا شدن حاجتم برا ریتأخ
 یو من از تو رو یخوان یپروردگار من، تو مرا م یا دم،یاز تو بر خود ند باتریشک ،یبر بنده پست

و من از تو  یکن یبه من محبّت م کنم، یم یو من با تو دشمن یورز یم یو با من دوست گردانم یم
تو را از رحمت و احسان بر  یزیچ ها نیمرا بر تو حق مهر و محبت است! و با همه ا یگوئ رم،یپذ ینم

 یبر بنده نادانت رحم کن و با فزون دارد، یبر من بازنم ات یارمن و مهر و محبت همراه جود و بزرگو
یمیتو بخشنده کر رایداشته باش، ز یدست و گشاده خاوتاحسانت بر او س  

 

ِ اْلعالَِمينَ  اْلَحْمدُ  يِن، َرب  ْصباحِ، َديهاِن الد ِ ياحِ، فاِلِق اْْلِ ِر الر ِ ِ ماِلِك اْلُمْلِك، ُمْجِرى اْلفُْلِك، ُمَسخ ِ ِ  ّلِِلّٰ . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ
ِ َعلَٰى َعْفِوِه بَْعَد قُْدَرتِِه، َواْلَحْمُد ّلِِلِّٰ  َعلَٰى ُطوِل أَناتِِه فِى َغَضبِِه َوُهَو قاِدٌر  َعلٰى ِحْلِمِه بَْعَد ِعْلِمِه، َواْلَحْمُد ّلِِلّٰ

 َعلَٰى َما يُِريدُ 

روز  یفرما حکم ده،یبادها، شکافنده سپ رکنندهیتسخ ،یکننده کشت مالک سلطنت، روان یرا سپاس خدا خدا
بنده و خدا را سپاس بر  یپس از دانشش به نافرمان اش ی. خدا را سپاس بر بردبارانیجزا، پروردگار جهان

در خشمش و حال آنکه او بر آنچه بخواهد  اش یگذشتش پس از قدرتش و خدا را سپاس بر طول بردبار
 تواناست

 

ْنعاِم ، الهذِ  اْلَحْمدُ  ْكراِم َواْلفَْضِل َواْْلِ ْصباحِ، ِذى اْلَجالِل َواْْلِ ْزِق، فاِلِق اْْلِ ِ خاِلِق اْلَخْلِق، باِسِط الر ِ ى بَعَُد فاَل ّلِِلّٰ
ِ الهِذى لَْيَس لَهُ ُمناِزٌع يُ  َوََل َشبِيهٌ يُشاِكلُهُ، َوََل  ،عاِدلُهُ يُرٰى، َوقَُرَب فََشِهَد النهْجوٰى، تَباَرَك َوتَعالٰى . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ

اَء، َوتَواَضَع ِلعََظَمتِِه اْلعَُظماُء، فَبَلََغ بِقُْدَرتِِه َما يَشاءُ  تِِه اْْلَِعزه  َظِهيٌر يُعاِضُدهُ، قََهَر بِِعزه

عظمت و رأفت و محبت و  یدارا ده،یشکافنده سپ ،یگسترنده روز دگان،یآفر نندهیرا سپاس که آفر خدا
است  کیها نزد و به جان شود ینم دهیدور است پس د دگانیکه از د ییاست، خدا یبخش نعمت احسان و

تا با او  داردن یو دشمن  زهیپنهان است، فرخنده و برتر است. خدا را سپاس که ست یپس شاهد گفتگوها
همه  اش یوانمندکند، با ت یاریندارد که او را  یبانیندارد که هم شکل او باشد و پشت یهیکند و شب یبرابر

اند، پس با قدرتش به هرچه  توانمندان را مقهور شکست داد و در برابر عظمتش بزرگان فروتن گشته
رسد یخواهد م  

 

ُم الن ِْعَمةَ َعلَ  اْلَحْمدُ  ِ الهِذى يُِجيبُنِى ِحيَن أُناِديِه، َويَْستُُر َعلَىه ُكله َعْوَرٍة َوأَنَا أَْعِصيِه، َويُعَظ ِ فاََل أُجاِزيِه، فََكْم ىه ّلِِلّٰ
قَْد أَرانِى، فَأُثْنِى َعلَْيِه حاِمداً،  قَةٍ ِمْن َمْوِهبٍَة َهنِيئٍَة قَْد أَْعطانِى، َوَعِظيَمٍة َمُخوفٍَة قَْد َكفانِى، َوبَْهَجٍة ُمونِ 

ِ الهِذى ََليُْهتَُك ِحجابُهُ، َوََل يُْغلَُق با بُهُ، َوََل يَُردُّ سائِلُهُ، َوََل يَُخيهُب آِملُهُ َوأَْذُكُرهُ ُمَسب ِحاً . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ  

و من از او  پوشاند یرا بر من م یو هر زشت زنم یم شیآنگاه که صدا دهد یرا سپاس که پاسخم را م خدا
 اریچه بس کنم، یپس من او را شکر نم گرداند، یو او نعمتش را بر من بزرگ م کنم یم ینافرمان

و چه  زداشتها با آن بیکه مرا از آس یکه به من عطا فرمود و حوادث وحشتناک ییگوارا یها موهبت
 کنم، یم ادشی انیگو حیو تسب کنم یم شیستا انیاو را سپاس گو اند،یکه به من نما ینیدلنش یخّرم اریبس

 دیرّد نگردد و آرزومندش نوم شینگردد و در رحمتش بسته نشود و گدا دهیاش در خدا را سپاس که پرده
 نشود
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اِلِحيَن ، َويَْرفَُع اْلُمْستَْضعَِفيَن، َويََضُع اْلُمْستَْكبِِريَن، اْلَحْمدُ  ى الصه ِ الهِذى يُْؤِمُن اْلخائِِفيَن، َويُنَج ِ َويُْهِلُك ُملُوكاً  ّلِِلّٰ
ِ قاِصِم اْلَجبهاِريَن، ُمبِيِر الظهاِلِميَن، مُ  نَكاِل الظهاِلِميَن، َصِريخِ  اْلهاِربِيَن،ْدِرِك َويَْستَْخِلُف آَخِريَن، َواْلَحْمُد ّلِِلّٰ

ِ الهِذى ِمْن َخْشيَتِِه تَرْ  َعُد السهماُء اْلُمْستَْصِرِخيَن، َمْوِضعِ حاجاِت الطهاِلبِيَن، ُمْعتََمِد اْلُمْؤِمنِيَن . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ
اُرها، َوتَُموُج اْلبِح يَْسبَُح فِى َغَمراتِها نْ اُر َومَ َوُسكهانُها، َوتَْرُجُف اْْلَْرُض َوُعمه  

 یرا نجات دهد و ناتوان شمردگان را به بلند ستگانیبخشد و شا یمنیرا سپاس که هراسندگان را ا خدا
 دهد، یآنان قرار م نیرا جانش گرانیو د کند یرا نابود م یرساند و متکبّران را به خاک اندازد و پادشاهان

 فردهندهیک ختگان،یگر ابندهیخدا را سپاس که درهم شکننده گردنکشان، نابودکننده ستمکاران، در
مؤمنان است. خدا را سپاس  گاه هیحاجت دادن خواهندگان، تک گاهیجا ادخواهان،یفر ادرسیستمگران، فر

و هرکه در  اهایو آباد کنندگانش بلرزند و در نیکه از هراسش آسمان و ساکنانش غّرش کنند و زم
 اعماقش شناور است موج زنند

 

ِ الهِذى يَ  ُ﴾ اْلَحْمُد ّلِِلّٰ ِ الهِذى َهدانا ِلٰهذا َوَما ُكنها ِلنَْهتَِدَى لَْوََل أَْن َهَدانا َّللاّٰ ْخلُُق َولَْم يُْخلَْق، َويَْرُزُق َوََل ﴿اْلَحْمُد ّلِِلّٰ
ََليَُموُت، بِيَِدِه اْلَخْيُر، َوُهَو َعلَٰى ُكل ِ  يٌّ ياَء، َويُْحيِى اْلَمْوتٰى، َوُهَو حَ يُْرَزُق، َويُْطِعُم َوََل يُْطعَُم، َويُِميُت اْْلَحْ 

 َشْىٍء قَِديرٌ 

 ینم تیکرد، و اگر خداوند ما را هدا تی[ هدای]سعادت اَبد نیخداست که ما را به ا ۀژیها و شیستا ۀهم
 یو خود روز دهد یم ینشده و روز دهیخود آفر و ندیآفر یخدا را سپاس که م ،«میافتی یکرد راه را نم

و  کند یو مردگان را زنده م راندیم یها را م و زنده شود یو خود خورانده نم خوراند یو م شود یداده نم
تواناست یتنها به دست اوست و او بر هر کار ریو خ یخوب رد،یم یکه هرگز نم یا اوست زنده  

 

َك، اللُّٰهمه  ٍد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َوأَِمينَِك َوَصِفي َِك َوَحبِيبَِك َوِخيََرتَِك ِمْن َخْلِقَك، َوحافِِظ ِسر ِ َوُمبَل ِغِ  َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
ا َصلهْيَت َوباَرْكَت مَ  أَْكثَرَ ِرساَلتَِك أَْفَضَل َوأَْحَسَن َوأَْجَمَل َوأَْكَمَل َوأَْزكٰى َوأَْنمٰى َوأَْطيََب َوأَْطَهَر َوأَْسنٰى وَ 

ْمَت َوتََحنهْنَت َوَسلهْمَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن ِعباِدَك َوأَ ْنبِيائَِك َوُرُسِلَك َوِصْفَوتَِك َوأَْهِل اْلَكرامَ  ِة َعلَْيَك ِمْن َخْلِقَك؛َوتََرحه  

و حافظ  ات دهیو محبوب و برگز یمیصم اریو  نیات و ام درود فرست بر محّمد بنده و فرستاده ا،یخدا
و  نیو پر نماتر نیتر زهیو پاک نیتر و کامل نیباتریو ز نیو بهتر نیبرتر یدرود ت،یها امیراز و رساننده پ

و مهر  یو ترحم نمود یو برکت داد یکه فرستاد یدرود نیشتریو ب نیو بلندتر نیتر و پاک نیدلپسندتر
و اهل کرامت از  دگانیو رسوالن و برگز امبرانیاز بندگان و پ یکیبر  یو سالم داد یدیورز

تیها دهیآفر  

 

ِ اْلعالَِميَن، َعْبِدَك َوَو ِلي َِك َوأَِخي َرُسوِلَك  اللُّٰهمه  ِ َرُسوِل َرب  ٍ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن، َوَوِصي  تَِك َوَصل ِ َعلَٰى َعِلي  َوُحجه
يقَِة الطهاِهَرِة فاطِ َعلَٰى َخْلِقَك، َوآيَتَِك اْلُكْبرٰى، َوالنهبَاَ اْلعَظِ  د ِ َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن، َوَصل ِ  َمةَ يِم، َوَصل ِ َعلَى الص ِ

ْحَمِة، َو إِماَمِى اْلُهدٰى اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َسي َِدْي َشباِب أَْهِل اْلَجنهِة، َوَصل ِ َعلَٰى  ِة َعلَٰى ِسْبَطِى الره أَئِمه
ِ ْبنِ  ٍ، َوَجْعفَرِ  اْلُمْسِلِميَن؛ َعِلي  ِد ْبِن َعِلي  ِ ْبِن ُموسٰى،  اْلُحَسْيِن، َوُمَحمه ٍد، َوُموَسى ْبِن َجْعفٍَر، َوَعِلي  ْبِن ُمَحمه
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ِ، ُحَجِجَك َعلَ  ٍ، َواْلَخلَِف اْلهاِدي اْلَمْهِدي  ٍد، َواْلَحَسِن ْبِن َعِلي  ِ ْبِن ُمَحمه ٍ، َوَعِلي  ِد ْبِن َعِلي  ٰى ِعباِدَك، َوُمَحمه
أَُمنائَِك فِى باِلِدَك َصالةً َكثِيَرةً دائَِمةً وَ   

و برادر  ات یبنده و ول ان،یفرستاده پروردگار جهان نیو جانش رمؤمنانیام یدرود فرست بر عل ایخدا
طاهره فاطمه  قهیو درود فرست بر صد میترت و خبر عظ رسولت و حّجتت بر بندگانت و نشانه بزرگ

ت، حسن و یهدا یشوایرحمت و دو پ امبرید فرست بر دو فرزندزاده پو درو انیزهرا سرور زنان جهان
و محّمد بن  نیبن الحس یمسلمانان، عل انیشوایدو سرور جوانان اهل بهشت و درود فرست بر پ ن،یحس
بن محّمد و حسن بن  یو عل یو محّمد بن عل یبن موس یبن جعفر و عل یو جعفر بن محّمد و موس یعل

 ت،یها نیتو در سرزم یها نیتو بر بندگان و ام یها حّجت شده، تیهدا تگر،یهدا ستهیشا ادگاریو  یعل
یشگیو هم اریبس یدرود  

 

بِيَن، وَ  اللُّٰهمه  ِل، َواْلعَْدِل اْلُمْنتََظِر، َوُحفههُ بَِمالئَِكتَِك اْلُمقَره ِ أَْمِرَك اْلقائِِم اْلُمَؤمه أَي ِْدهُ بُِروحِ اْلقُُدِس َوَصل ِ َعلَٰى َولي 
ْخِلْفهُ فِى اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلَْفَت الهِذيَن اْستَ  َك،يَا َربه اْلعالَِميَن . اللُّٰهمه اْجعَْلهُ الدهاِعَى إِلٰى ِكتابَِك، َواْلقائَِم بِِدينِ 

ْن لَهُ ِدينَهُ الهِذى اْرتََضْيتَهُ لَهُ، أَْبِدْلهُ ِمْن بَْعِد َخْوفِِه أَْمناً، يَْعبُُدَك ََليُْشرِ  ً ِمْن قَْبِلِه، َمك ِ ُك بَِك َشْيئا  

 تید انتظار، و او را در حماامرت، آن قائم آرزو شده و دادگستر مور یدرود فرست بر ول ا،یخدا
کننده به  او را دعوت ای. خداانیپروردگار جهان یکن ا تشیالقدس حما فرشتگان مقّربت قرار ده و به روح

از او را  شیپاکان پ که گردان، چنان نیزم یخود رو نیقرار ده، او را جانش نتیبه آئ کننده امیکتابت و ق
 تیبه دست او پابرجا بدار و ترسش را به امن یا دهیپسند شیرا که برا ینید ،یقرار داد شیخو نیجانش

ده تا با اخالص کامل تو را بپرستد رییتغ  

 

هُ َوأَْعِزْز بِِه، َواْنُصْرهُ َواْنتَِصْر بِِه، َواْنُصْرهُ نَْصراً َعِزيزاً، َواْفتَْح لَهُ فَتْحاً يَِسيراً، َواجْ  اللُّٰهمه  عَْل لَهُ ِمْن أَِعزه
ِ َمخافَةَ أََحٍد ِمَن  ْلطاناً نَِصيراً . اللُّٰهمه أَْظِهْر بِِه ِدينََك َوُسنهةَ نَبِي َِك َحتهٰى ََليَْستَْخِفىَ لَُدْنَك سُ  بَِشْىٍء ِمَن اْلَحق 

ْسالَم َوأَْهلَهُ، َوتُذِ  لُّ بَِها الن ِفاَق َوأَْهلَهُ، َوتَْجعَلُنا فِيها اْلَخْلِق . اللُّٰهمه إِنها نَْرَغُب إِلَْيَك فِى َدْولٍَة َكِريَمٍة تُِعزُّ بَِها اْْلِ
ِ  إِلىٰ ِمَن الدُّعاِة إِلَٰى طاَعتَِك، َواْلقاَدِة  ْفتَنا ِمَن اْلَحق  ْنيا َواْْلِخَرِة؛ اللُّٰهمه َما َعره َسبِيِلَك، َوتَْرُزقُنا بِها َكراَمةَ الدُّ

ْلناهُ، َوَما قَُصْرنا َعْنهُ فَبَل ِْغناهُ   فََحم ِ

 یاریاو  یاز سو گرانیکن و به د اش یاریبده و  یتوسط او توانمند گرانیتوانمندش بدار و به د ا،یخدا
 یاو سلطنت یخود برا شیبگشا و از پ شیآسان برا یروزیو پ روزمندانهیپ یاریده،  اش یاریده و 

از حق، از  یزیچرا آشکار کن تا  امبرتیو روش پ نتیاو د لهیبه وس ا،یقرار ده. خدا نیآفر یروزیپ
که اسالم و اهلش  یا مهیدولت کر افتنی یبرا میتو مشتاق یسو به ا،یاز مردم پنهان نماند. خدا یترس احد

و ما را در آن دولت از  یآن خوار ساز لهیو نفاق و اهلش را به وس یرا به آن توانمند گردان
و آخرت را از برکت آن  ایدن امتو کر یراهت قرار ده یسو طاعتت و رهبران به یسو کنندگان به دعوت
به  دنیکن و آنچه را در رس تیعنا زیتاب تحملش را ن یآنچه از حق به ما شناساند ا،یخدا ؛یما کن  یروز

ما را به آن برسان م،یکرد یآن کوتاه  
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تْقَنا، َوَكث ِْر بِِه قِلهتَنا، َوأَْعِزْز بِِه ِذلهتَنا، َوأَْغِن بِِه اْلُمْم بِه َشعَثَنا ، َواْشعَْب بِِه َصْدَعنا ، َواْرتُْق بِِه فَ  اللُّٰهمه 
ْر بِِه ُعْسَرنا، َوبَي ِْض  ْغَرِمنا، َواْجبُْر بِِه فَْقَرنا، َوُسده بِِه َخلهتَنا، َويَس ِ ُِ بِِه ُوُجوَهنا، عائِلَنا، َواْقِض بِِه َعْن َم

َطِلبَتَنا، َوأَْنِجْز بِِه َمواِعيَدنا، َواْستَِجْب بِِه َدْعَوتَنا، َوأَْعِطنا بِِه ُسْؤلَنا، َوبَل ِْغنا بِِه َوفُكه بِِه أَْسَرنا، َوأَْنِجْح بِِه 
ْنيا َواْْلِخَرِة آمالَنا، َوأَْعِطنا بِِه فَْوَق َرْغبَتِ  يَا َخْيَر اْلَمْسُؤوِليَن، َوأَْوَسَع اْلُمْعِطيَن، اْشِف بِِه  نا،ِمَن الدُّ

ِ بِِإْذنَِك، إِنهَك تَْهِدى َمْن تَشُصُدورَ  اُء إِلٰى ِصراٍط نا، َوأَْذِهْب بِِه َغْيَظ قُلُوبِنا، َواْهِدنا بِِه ِلَما اْختُِلَف فِيِه ِمَن اْلَحق 
كَ ُمْستَِقيٍم، َواْنُصْرنا بِِه َعلَٰى عَ  ِ ِ آِمينَ  ُدو  نا إِٰلهَ اْلَحق  ِ َوَعُدو   

ما را با او  یختگیما را به او وحدت بخش و گس یجمع کن و پراکندگ او یاریما را به  یشانیپر ا،یخدا
 یما را به او توانگر یما را به او عّزت ده و تنگدست یکن و خوار ادیده و اندک ما را به او ز وندیپ

ما  یو دو دستگ ییو جدا ماما را به مدد او جبران فر یدستیما را از برکت او ادا کن و ته یبخش و بده
کن و  دیاو سپ داریما را به د یکار ما را به او آسان گردان و رو یاو برطرف کن و دشواررا به 

ما را به ظهور او  یها ما را به حق او برآور وعده یها او آزاد گردان و درخواست یاریما را به  رانیاس
 یاریحق او عطا فرما و ما را به  را به مانیها ستهرا به خاطر او اجابت کن و خوا مانیتحقق بخش و دعا
خواسته  نیبهتر یرا به ما اعطا کن، ا مانیو آخرتمان برسان و باالتر از آرزو ایدن یاو به آرزوها
را به او برطرف  مانیها دل ی نهیما را به او شفا بخش و ک یها نهیبخشندگان، س نیتر دست شدگان و گشاده

فرما، همانا تو هرکه  ییاز حق در آن اختالف افتاده به اذن خود راهنما آنچه که بهکن و ما را به مدد او 
ده،  یاری شیاو ما را بر دشمنان خود و دشمنان خو ی لهیو به وس یکن یم تیبه راه راست هدا یرا بخواه

نیمعبود حق، آم یا  

 

نا، َوقِلهةَ َعَدِدنا، َوِشدهةَ اْلِفتَِن إِنها نَْشُكو إِلَْيَك فَْقَد نَبِي ِنا َصلَواتَُك َعلَْيِه َوآلِ  اللُّٰهمه  ِ ِه، َوَغْيبَةَ َو ِلي ِنا ، َوَكثَْرةَ َعُدو 
ٍد َوآِلِه ، َوأَِعنها َعلٰى  ماِن َعلَْينا، فََصل ِ َعلَٰى ُمَحمه لُهُ، َوبُِضر ٍ تَْكِشفُهُ،  ٰذِلكَ بِنا، َوتَظاُهَر الزه بِفَتْحٍ ِمْنَك تُعَج ِ

هُ  ٍ تُْظِهُرهُ، َوَرْحَمٍة ِمْنَك تَُجل ِلُناها، َوعافِيٍَة ِمْنَك تُْلبُِسناها، بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم َونَْصٍر تُِعزُّ ، َوُسْلطاِن َحق 
اِحِمينَ  .الره  

دشمنانمان و  یاریو بس مانیموال ییدایتو بر او و خاندانش و از ناپ یکه درودها امبرمانیاز نبود پ ا،یخدا
 تیبه درگاه تو شکا انمانیزمان بر ز انیما شده و از جر ریگ بانیکه گر یهائ فتنه ینفراتمان و سخت یکم

از  یشیفرما به گشا یاریامور  نیا مهه نیبر محّمد و خاندانش درود فرست و ما را در برابر ا م،یآور یم
قرار  مانیبا عّزت که آن را برا یروزیو پ یکه آن را برطرف کن یو بدحال یخود که زود برسان یسو
که  یکامل یو به سالمت ردیما را فراگ تیکه از سو یو به رحمت ییکه آشکارش فرما یو سلطنت حق یده

.انانمهرب نیتر مهربان یما را بپوشاند، ا تیاز سو  
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