
 مینویسمسایت  –متن و ترجمه دعای افتتاح 

 

اِحِمٌَن فِى َمْوِض لُّٰهمَّ إِنِّى أَْفتَتِ ال ٌْقَْنُت أَنََّك أَْنَت أَْرَحُم الرَّ واِب بَِمنَِّك، َوأَ ٌد ِللصَّ ْحَمِِ ، َوأ ََُِّْد اْلُمَِانِبٌَِن فِِى َمْوِضِعِ النَّ ِاِ  ُح الثَّناَء بَِحْمِدَك َوأَْنَت ُمَسّدِ ِِو َوالرَّ ْْ عِ اْلََ

 . عِ اْلِ ْبِرٌاِء َواْلَََظَم ِ َوالنَِّقَمِ ، َوأَْعَظُم اْلُمتََجبِِّرٌَن فِى َمْوِض 

گذ ُّت و  یدارم که در جا نٌقٌو  یده یتوّجه م یدرست یسو به ات یکه با مهرورز ٌیو تو کنم یمدح و ستودن تو را آغاز م  ُّتٌمن همراه ستا ا،ٌخدا

 ،یندرتمند نٌتر و عظمت بزرگ یمن ُّ بزرگ گاهٌو در جا یا ْرکنندهٌک نٌتر و انتقام، سخت ْرٌک یو در جا یمهربانان نٌتر رحمت مهربان

ْجتَهِا، َوُهُمِوٍم نَِْد أَِذْنَت ِلى فِى ُدعائَِك َوَمْسأَلَتَِك، فَاْسَمْع ٌَا َسِمٌُع ِمْدَحتِى، َوأَِجْب ٌَا َرِحٌُم َدْعَوتِى، َوأَنِْ  ٌَا َغُْو اللُّٰهمَّ  ُر َعثَْرتِى، فََ ْم ٌَا إِٰلِهِى ِمِْن ُ ْربٍَِ  نَِْد فَرَّ

ْْتَها، َوَعثَْرةٍ نَْد أَنَْلتَها،  َ   نَْد نَ َُّْرتَها، َوَحْلقَِ  باَلٍء نَْد فََ ْ تَها، َوَرْحَم ٍ  َُّ

آمرزنِده  یرا و ا مٌمهربِان اجابِت کِن دعِا ی ُِّنوا سِتودنم را ب ُِّنو و ا یپِ  ا ،یدر خواندنت و در درخواست از حضرتت به من اجازه داد ا،ٌخدا

 یو رحمت کِه گسِترد یدٌها که آمرز و لغزش یها که برطرف کرد و اندوه یکه از آن گره گ ُّود یها یسخت ارٌه بسمَبودم چ یلغز ُّم را، ا امرزٌب

 ،یبال که باز کرد رٌزنجو 

ًٌّ مِ  اْلَحْمدُ  ِ الَِّذى لَْم ٌَتَِّخْذ صاِحبَ ً َوََل َولَداً ﴿َولَْم ٌَُ ْن لَهُ  َُِّرٌٌك فِى اْلُمْلِك َولَْم ٌَُ ْن لَهُ َو ِل ِهِا، َعلَِٰى َجِمٌِعِ ّلِِلّٰ
ِ بَِجِمٌعِ َمحاِمِدِه ُ لّ ّ ِ َوَ بِّْرهُ تَْ بٌِراً    اْلَحْمُد ّلِِلّٰ

َن الذْ

ِ الَِّذى ََل َُِّرٌَك لَهُ فِ  ْلَحْمدُ نََِِمِه ُ لِّها. ا ِ الَِّذى ََلُمضادَّ لَهُ فِى ُمْلِ ِه، َوََل ُمناِزَع لَهُ فِى أَْمِرِه . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ  . ى َخْلِقِه، َوََل  َُّبٌِهَ لَهُ فِى َعَظَمتِهِ ّلِِلّٰ

ندا ُِّته اسِت و او را بِزرگ  ُِّمار،  ینِاتوان یواز ر یو سرپرسِت سِتٌن شٌبرا یکٌ ُّر ٌینگرفته و در فرمانروا یرا سپا  که همسر و فرزند خدا

ِِا همِِه سِِتودن ارٌبسِِ ٌِِرن ٌیخِِدا را سِِپا  کِِه در فرمِِانروا ش،ٌهِِا بِِر تمِِام نَمت ش،ٌهِِا یبِِزرگ  خِِدا را سِِپا  ب ِِدارد و بِِرا یب او در کِِارش  ین

 .ستٌاو ن یبرا یهٌ ُّب اش یندارد و در بزرگ یکٌ ُّر نشٌخدا را سپا  که در آفر ست،ٌن یا کننده نزاع

ِ اْلْا ُِّى فِى اْلَخْلِق أَْمُرهُ َوَحْمُدهُ، الظَّاِهِر بِاْلَ َرِم َمْجُدهُ، اْلباِسِط بِاْلُجوِد ٌََدهُ، الَِّذى َلَ  َحْمدُ الْ  تَْنقُُص َخزائِنُهُ، َوََل تَِزٌُدهُ َ ثَِْرةُ اْلََطِاِء إَِّل ُجِوداً َوَ َرمِاً إِنَِّهُ ُهَِو ّلِِلّٰ

ٌِْه َعِظٌَمٍ  َوِغناَك َعْنهُ نَِدٌٌم َوُهَو ِعْنِدى َ ثٌِرٌ اْلََِزٌُز اْلَوهَّاُب . اللّٰهُ  ٌَْك َسْهٌ  ٌَِسٌٌر مَّ إِنِّى أَْسأَلَُك نَِلٌالً ِمْن َ ثٌٍِر، َمَع حاَجٍ  بِى إِلَ  ، َوُهَو َعلَ

کِه  ٌیه سِخاوت گ ُِّوده، خِدابِا کِرمش آ ُِّکار اسِت و دسِت لطِْش بِ اش یمند اسِت و  ُِّکوه یجِار دگانٌرا سپا  که فرمان و سپاسش در آفر خدا

از تِو  ارٌانِد  از بسِ ا،ٌبخ ُِّنده اسِت، خِدا ارٌهمانِا او توانمنِد و بسِ د،ٌِْزاٌجِز جِود و کِرم بِر او ن ارشٌو بخ ُِّش بسِ ردٌنپِذ یکاست شٌها نهٌگنج

 تو هموار و آسان  یاست و برا ارٌاست و آن اند  نزد من بس نهٌرٌتو از آن د یازٌن یکه مرا به آن است و ب یدٌ ُّد ازٌبا ن کنم، یم تدرخواس

تَْرَك َعلَِٰى نَبٌِِحِ َعَمِلِى، َوِحلْ  اللُّٰهمَّ  ِِ َْْحَك َعْن ُظْلِمى، َوَ  َْْوَك َعْن ذَْنبِى، َوتَجاُوَزَك َعْن َخِطٌئَتِى، َوَص َمَِك َعِْن َ ثٌِِِر ُجْرِمِى ِعْنَِد َمِا  ِاَن ِمِْن َخَطِ ى إِنَّ َع

 َ ً  ْنكَ لََك َما ََلأَْستَْوِجبُهُ مِ َوَعْمِدى أَْطَمََنِى فِى أَْن أَْسأ ْفتَنِِى ِمِْن إِجابَتَِِك، فَِصِْرُت أَْدُعِوَك آِمنِا ٌْتَنِِى ِمِْن نُِْدَرتَِك، َوَعرَّ ، َوأَْسِأَلَُك الَِّذى َرَزْنتَنِى ِمِْن َرْحَمتَِِك، َوأََر

ٌَْك فٌِما نََصْدُت فٌِِه إِ  ٌَْك، فَ ِْن أَْبَطأَ َعنِّ ُمْستَأْنِساً ََلخائِْاً َوََل َوِجالً، ُمِدَّلً َعلَ ْلِمَِك بَِانِبَِِ  اْوُُمِوِر،  ىلَ َِ ٌِر ِلِى ِل ٌْ ٌَْك، َولَََ َّ الَِّذى أَْبَطأَ َعنِّى ُهَِو َخ َعتَْبُت بَِجْهِلى َعلَ

، ٌَا َرّبِ، إِنََّك تَْدُعونِى فَأَُولِّ  ُد إِلَىَّ فاََل أَْنبَُ  ِمْنَك َ أَنَّ ِلَى التََّطْوَ   ىَّ ى َعْنَك، َوتَتََحبَُّب إِلَ فَلَْم أََر َمْولًى َ ِرٌماً أَْصبََر َعلَى َعْبٍد لَئٌٍِم ِمْنَك َعلَىَّ ٌَْك، َوتَتََودَّ فَأَتَبَغَُّض إِلَ

َْضِ  َعلَىَّ بُِجوِدَك َوَ َرِمَك، فَ  ، َوالتَّْ ْحساِن إِلَىَّ ْحَمِ  ِلى َواْْلِ ََْك ٰذِلَك ِمَن الرَّ ٌَْك  فَلَْم ٌَْمنَ ٌِْه بَِْْضِ  إِْحسانَِك إِنََّك َجواٌد َ ِرٌمٌ  دْ َحْم َعْبَدَك اْلجاِهَ  َوجُ ارْ َعلَ  . َعلَ

جِرمم از آنچِه از  یاز فراوانِ ات یبر کردار ز ُِّتم و بردبِار ات یافکن از تجاوزم و پرده ات یپو ُّ و چ ُّم مٌبخ ُّ ُّت از گناهم و گذ ُّتت از خطا ا،ٌخدا

 ینمود بمٌدرخواست کنم، آنچه از رحمتت نص ستمٌتو ن یآن از سو ستهٌرا که  ُّا یزٌداخت که از درگاهت چبود، مرا به طمع ان ام یخطا و گناه عمد

بدون تر  و هِرا  از تِو درخواسِت   ٌبخوانمت و با ان  و م نانٌپ  بر آن  ُّدم که با اطم ،یو از اجابتت به من  ُّناساند یو از ندرتت ن ُّانم داد

بِر تِو  ینِادان یافتِاد، از رو رٌاگِر بِرآورده  ُِّدن حِاجتم تِأخ م،ٌاسِت کِه از تِو نِاز جِو نٌِتو کردم ا  ُّگاهٌبه پ یو در آنچه به خاطر آن رو کنم یم

را بِر بنِده  یمٌِکر یمِوَل چٌپِ  هِ ،یبهتر با ُّد، چه تو بِه سِرانجام امِور آگِاه مٌافتادن روا  ُّدن حاجتم برا رٌبه تأخ دٌبا آنکه  ُّا دم،ٌنکوهش ورز

 یو مِن بِا تِو د ُِّمن یورز یمِ یو بِا مِن دوسِت گردانم یم یو من از تو رو یخوان یپروردگار من، تو مرا م یا دم،ٌخود ند از تو بر باترٌ ُّک ،یپست

تو را از رحمت و احسان بِر مِن  یزٌچ ها نٌمرا بر تو حق مهر و محبت است! و با همه ا یگوئ رم،ٌپذ یو من از تو نم یکن یبه من محبّت م کنم، یم

دا ُّته بِاش،  یدست و گ ُّاده خاوتاحسانت بر او س یبر بنده نادانت رحم کن و با فزون دارد، یبر من بازنم ات یو مهر و محبت همراه جود و بزرگوار

 ،یمٌتو بخ ُّنده کر راٌز

ٌاحِ  اْلَحْمدُ  ِر الّرِ ِ ماِلِك اْلُمْلِك، ُمْجِرى اْلُْْلِك، ُمَسّخِ ِ ّلِِلّٰ َِد ِعْلِمِِه، َواْلَحْمُِد ّلِِلّٰ َْ ِ َعلٰى ِحْلِمِِه بَ ٌِن، َرّبِ اْلَالَِمٌَن . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ ْصباحِ، َدٌَّاِن الّدِ َِد ، فاِلِق اْْلِ َْ ِِوِه بَ ْْ  َعلَِٰى َع

 ِ  . َعلَٰى ُطوِ  أَناتِِه فِى َغَضبِِه َوُهَو ناِدٌر َعلَٰى َما ٌُِرٌدُ  نُْدَرتِِه، َواْلَحْمُد ّلِِلّٰ

. خِدا را سِپا  بِر انٌِروز جزا، پروردگِار جهان یفرما حکم ده،ٌبادها،  ُّکافنده سپ رکنندهٌتسخ ،یکننده ک ُّت مالک سلطنت، روان یرا سپا  خدا خدا

که او در خ ُّمش و حا  آن اش یبنده و خدا را سپا  بر گذ ُّتش پ  از ندرتش و خدا را سپا  بر طو  بردبار یپ  از دان ُّش به نافرمان اش یبردبار

 .بر آنچه بخواهد تواناست

ْنَاِم ، الَّذِ  اْلَحْمدُ  ْ راِم َواْلَْْضِ  َواْْلِ ْصباحِ، ِذى اْلَجالِ  َواْْلِ ْزِق، فاِلِق اْْلِ ِ خاِلِق اْلَخْلِق، باِسِط الّرِ ى بَََُد فَِال ٌُِرٰى، َونَُِرَب فَ َُِِّهَد النَّْجِوٰى، تَبِاَرَك َوتََِالٰى . ّلِِلّٰ

 ِ ٌَْ  لَهُ ُمناِزٌع ٌُ اْلَحْمُد ّلِِلّٰ اَء، َوتَواَضَع ِلَََظَمتِِه اْلََُظماُء، فَ  َاِدلُهُ،الَِّذى لَ تِِه اْوَِعزَّ زَّ َِ  بَلََغ بِقُْدَرتِِه َما ٌَ ُّاُء َوََل  َُّبٌِهٌ ٌ ُُّاِ لُهُ، َوََل َظِهٌٌر ٌَُاِضُدهُ، نََهَر بِ



کِه از  ٌیاسِت، خِدا یبخ ُِّ عظمِت و رأفِت و محبِت و احسِان و نَمت یدارا ده،ٌ ُِّکافنده سِپ ،یگسِترنده روز دگان،ٌِآفر ننِدهٌرا سپا  که آفر خدا

 یو د ُِّمن  زهٌپنهان است، فرخنده و برتر است. خدا را سپا  که ست یاست پ   ُّاهد گْتگوها کٌها نزد و به جان  ُّود ینم دهٌدور است پ  د دگانٌد

همه توانمندان را مقهور  ُّکست داد  اش یکند، با توانمند یارٌندارد که او را  یبانٌندارد که هم  ُّک  او با ُّد و پ ُّت یهٌکند و  ُّب یتا با او برابر داردن

 رسد  یاند، پ  با ندرتش به هرچه خواهد م و در برابر عظمتش بزرگان فروتن گ ُّته

ِ الَِّذى ٌُِجٌبُنِى ِحٌَن أُناِدٌِه، َوٌَْستُُر َعلَىَّ  ُ  اْلَحْمدُ  ََْم َ َعلَىَّ فاََل أُجاِزٌِه، فََ ْم ِمْن َمْوِهبٍَ  َهنٌِئٍَ  نَِْد أَْعطِاّلِِلّٰ ُم النِّ نِى، َوَعِظٌَمٍِ  َمُخوفٍَِ   َّ َعْوَرةٍ َوأَنَا أَْعِصٌِه، َوٌََُّظِ

ٌِْه حاِمداً، َوأَْذُ ُرهُ ُمَسبِّحاً .  قَ ٍ نَْد َ ْانِى، َوبَْهَجٍ  ُمونِ  ِ الَِّذى ََلٌُْهتَُك ِحجابُهُ، َوََل ٌُْغلَُق بابُهُ، َوََل ٌَُرْد سائِلُهُ، َوََل ٌَُخٌَُّب آِملُهُ نَْد أَرانِى، فَأُثْنِى َعلَ  . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ

و او نَمِتش را بِر مِن  کِنم یمِ یو مِن از او نافرمِان پو ُِّاند یرا بِر مِن مِ یو هِر ز ُِّت زنِم یمِ شٌآنگاه که صدا دهد یرا سپا  که پاسخم را م خدا

هِا  آن بٌکِه مِرا از آسِ یکِه بِه مِن عطِا فرمِود و حِوادن وح ُِّتناک ٌیگِوارا یهِا موهبت ارٌچِه بسِ کِنم، یپ  من او را  ُّکر نم گرداند، یبزرگ م

 دهٌِاش در خدا را سپا  که پِرده کنم، یم ادشٌ انٌگو حٌو تسب کنم یم شٌستا انٌاو را سپا  گو اند،ٌکه به من نما ینٌدلن ُّ یخّرم ارٌو چه بس زدا ُّتبا

 .ن ُّود دٌرّد نگردد و آرزومندش نوم شٌنگردد و در رحمتش بسته ن ُّود و گدا

ٌَِْن، َوٌََضُع اْلُمْستَْ بِِرٌَن، اْلَحْمدُ  اِلِحٌَن ، َوٌَْرفَُع اْلُمْستَْضََ ى الصَّ ٌَِْن، َوٌُنَّجِ ِ الَِّذى ٌُْؤِمُن اْلخائِ ِ ناِصِِم اْلَجبَِّاِرٌَن، َوٌُْهِلُك ُملُو اً َوٌَْسِتَْخِلُف آَخِِرٌَن، َواْلحَ  ّلِِلّٰ ْمُِد ّلِِلّٰ

ِ  اْلهاِربٌَِن،ُمبٌِِر الظَّاِلِمٌَن، ُمْدِرِك  َْتََمِد اْلُمْؤِمنٌَِن . اْلَحْمُد ّلِِلّٰ  الَِّذى ِمْن َخ ٌَُّْتِِه تَْرَعُد السَّماُء نَ اِ  الظَّاِلِمٌَن، َصِرٌخِ اْلُمْستَْصِرِخٌَن، َمْوِضعِ حاجاِت الطَّاِلبٌَِن، ُم

اُرها، َوتَُموُج اْلبِحاُر َومَ َوسُ   ٌَْسبَُح فِى َغَمراتِها  نْ  َّانُها، َوتَْرُجُف اْوَْرُض َوُعمَّ

ِِران را بِِه خِِا  انِِدازد و  یرا نجِِات دهِِد و نِِاتوان  ُِِّمردگان را بِِه بلنِِد سِِتگانٌبخ ُِِّد و  ُّا یمنٌِِرا سِِپا  کِِه هراسِِندگان را ا خِِدا رسِِاند و متکبّ

 ابنِِدهٌخِِدا را سِِپا  کِِه درهِِم  ُِِّکننده گردنک ُِِّان، نابودکننِِده سِِتمکاران، در دهِِد، یآنِِان نِِرار مِِ نٌرا جان ُِِّ رانگٌِِو د کنِِد یرا نِِابود مِِ یپاد ُِِّاهان

مؤمنان است. خدا را سپا  که از هراسش آسمان و  گاه هٌحاجت دادن خواهندگان، تک گاهٌجا ادخواهان،ٌفر ادر ٌستمگران، فر ْردهندهٌک ختگان،ٌگر

 و هرکه در اعمانش  ُّناور است موج زنند  اهاٌآباد کنندگانش بلرزند و در و نٌساکنانش غّرش کنند و زم

ِ الَِّذى ٌَ  ُ  اْلَحْمُد ّلِِلّٰ ِ الَِّذى َهدانا ِلٰهذا َوَما ُ نَّا ِلنَْهتَِدَى لَْوََل أَْن َهَدانا ّٰللاّٰ ُم وَ ﴿اْلَحْمُد ّلِِلّٰ َِ ََل ٌُْطََُم، َوٌُِمٌُت اْوَْحٌاَء، َوٌُْحٌِِى ْخلُُق َولَْم ٌُْخلَْق، َوٌَْرُزُق َوََل ٌُْرَزُق، َوٌُْط

ٌُْر، َوُهَو َعلَٰى ُ ّ ِ  َُّْىٍء نَِدٌرٌ  ًٌّ اْلَمْوتٰى، َوُهَو حَ   . ََلٌَُموُت، بٌَِِدِه اْلَخ

خِدا را سِپا  کِه  ،«مٌافتٌِ یکرد راه را نم ینم تٌکرد، و اگر خداوند ما را هدا تٌ[ هدای]سَادت اَبد نٌخداست که ما را به ا ۀژٌها و شٌستا ۀهم»

و مردگِان را  رانِدٌم یها را مِ و زنِده  ُّود یو خود خورانده نم خوراند یو م  ُّود یداده نم یو خود روز دهد یم ین ُّده و روز دهٌو خود آفر ندٌآفر یم

 .تواناست یتنها به دست اوست و او بر هر کار رٌو خ یخوب رد،ٌم یکه هرگز نم یا و اوست زنده کند یزنده م

َك، ُهمَّ اللّٰ  ٌَِِّْك َوَحبٌِبَِك َوِخٌََرتَِك ِمْن َخْلِقَك، َوحافِِظ ِسّرِ ٍد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َوأَِمٌنَِك َوَص ِِغِ ِرسِاَلتَِك أَْفَضَِ  َوأَْحَسَِن َوأَْجَمَِ  َوأَْ َمَِ  َوأَْز ِٰى  َصّ ِ َعلَٰى ُمَحمَّ
َوُمبَلّ

ْمَت َوتََحنَّْنَت َوَسلَّْمَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن ِعباِدَك َوأَ ْنبٌِائَِك َوُرُسِِلَك َوِصِْْ  ثَرَ أَ ْ َوأَْنمٰى َوأَْطٌََب َوأَْطَهَر َوأَْسنٰى وَ  ٌَْت َوباَرْ َت َوتََرحَّ ٌَِْك َما َصلَّ َوتَِك َوأَْهِِ  اْلَ راَمِِ  َعلَ

 ِمْن َخْلِقَك 

و  نٌبرتِر یدرود ت،ٌِها امٌو حِافظ راز و رسِاننده پ ات دهٌِبرگز و محبِوب و یمٌصِم ارٌِو  نٌات و امِ درود فرست بر محّمد بنِده و فرسِتاده ا،ٌخدا

و  یو برکِِت داد یکِِه فرسِتاد یدرود نٌ ُِّترٌو ب نٌو بلنِدتر نٌتر و پِِا  نٌو دلپسِندتر نٌو پِر نمِِاتر نٌتر زهٌو پِاک نٌتر و کامِِ  نٌبِاترٌو ز نٌبهتِر

 ت ٌها دهٌو اه  کرامت از آفر دگانٌو رسوَلن و برگز امبرانٌاز بندگان و پ یکٌبر  یو سالم داد یدٌو مهر ورز یترحم نمود

ِ َرُسوِ  َرّبِ اْلَالَِمٌَن، َعْبِدَك َوَو ِلٌَِّك َوأَِخً َرُسوِلَك  اللُّٰهمَّ  ًّ ٍ أَِمٌِر اْلُمْؤِمنٌَِن، َوَوِص ًّ تَِك َعلَٰى َخْلِقَك، َوآٌَتَِك اْلُ ْبرٰى، َوالنَّبَاَ اْلََظِ َوَصّ ِ َعلَٰى َعِل ٌِم، َوَصّ ِ َوُحجَّ

ٌقَِ  الطَّاِهَرةِ فاطِ  ّدِ ٌِْن َسٌَِّدْي  َُّ  َم َ َعلَى الّصِ ْحَمِ ، َو إِماَمِى اْلُهدٰى اْلَحَسِن َواْلُحَس ِِ  َسٌَِّدةِ نِساِء اْلَالَِمٌَن، َوَصّ ِ َعلَٰى ِسْبَطِى الرَّ باِب أَْهِ  اْلَجنَِّ ، َوَصِّ ِ َعلَِٰى أَئِمَّ

ِ ْبنِ  ًّ ََْْرِ  اْلُمْسِلِمٌَن  َعِل ٍ، َوَج ًّ ِد ْبِن َعِل ٌِْن، َوُمَحمَّ ٍد، َواْلَحَسنِ  اْلُحَس ِ ْبِن ُمَحمَّ ًّ ٍ، َوَعِل ًّ ِد ْبِن َعِل ِ ْبِن ُموسٰى، َوُمَحمَّ ًّ ٍََْْر، َوَعِل ٍد، َوُموَسى ْبِن َج ٍ، ْبِن ُمَحمَّ ًّ  ْبِن َعِل

 أَُمنائَِك فِى باِلِدَك َصالةً َ ثٌَِرةً دائَِم ً َواْلَخلَِف اْلهاِدي اْلَمْهِدّيِ، ُحَجِجَك َعلَٰى ِعباِدَك، وَ 

ترت  و برادر رسولت و حّجتت بر بندگانت و ن ُّانه بزرگ ات یبنده و ول ان،ٌفرستاده پروردگار جهان نٌو جان ُّ رمؤمنانٌام یدرود فرست بر عل اٌخدا

ت، ٌهِدا ی ُِّواٌرحمت و دو پ امبرٌو درود فرست بر دو فرزندزاده پ انٌطاهره فاطمه زهرا سرور زنان جهان قهٌو درود فرست بر صد مٌو خبر عظ

بِن  یو جَِْر بِن محّمِد و موسِ یو محّمِد بِن علِ نٌبن الحس یمسلمانان، عل انٌ ُّواٌدو سرور جوانان اه  به ُّت و درود فرست بر پ ن،ٌحسن و حس

تو  یها نٌتو بر بندگان و ام یها حّجت  ُّده، تٌهدا تگر،ٌهدا ستهٌ ُّا ادگارٌو  یبن محّمد و حسن بن عل یو عل یو محّمد بن عل یبن موس یجَْر و عل

  ی ُّگٌو هم ارٌبس یدرود ت،ٌها نٌدر سرزم

بٌَِن، وَ  اللُّٰهمَّ  ِ ، َواْلََْدِ  اْلُمْنتََظِر، َوُحَّْهُ بَِمالئَِ تَِك اْلُمقَرَّ ِ أَْمِرَك اْلقائِِم اْلُمَؤمَّ ًّ اْلقُُدِ  ٌَا َربَّ اْلَالَِمٌَن . اللُّٰهمَّ اْجََْلهُ الدَّاِعَى إِلٰى ِ تابَِك، أٌَِّْدهُ بُِروحِ َوَصّ ِ َعلَٰى َول

ٌْتَهُ لَهُ، أَبْ  َك،َواْلقائَِم بِِدٌنِ  ْن لَهُ ِدٌنَهُ الَِّذى اْرتََض َْْت الَِّذٌَن ِمْن نَْبِلِه، َمّ ِ ْْهُ فِى اْوَْرِض َ َما اْستَْخلَ َِْد َخْوفِ اْستَْخِل ً ِدْلهُ ِمْن بَ ٌْئا َْبُُدَك ََلٌ ُُِّْرُك بَِك  َُّ  . ِه أَْمناً، ٌَ

 تشٌالقِد  حمِا فر ُّتگان مقّربت نرار ده و بِه روح تٌامرت، آن نائم آرزو  ُّده و دادگستر مورد انتظار، و او را در حما یدرود فرست بر ول ا،ٌخدا

 شٌپاکِان پِ کِه گِردان، چنان نٌزمِ یخود رو نٌنرار ده، او را جان ُّ نتٌبه آئ کننده امٌکننده به کتابت و ن او را دعوت اٌ. خداانٌپروردگار جهان یکن ا

ده تِا بِا اخِالص کامِ  تِو را  رٌٌِتغ تٌِبه دست او پابرجِا بِدار و ترسِش را بِه امن یا دهٌپسند شٌرا که برا ینٌد ،ینرار داد شٌخو نٌاز او را جان ُّ

 .بپرستد



هُ َوأَْعِزْز بِِه، َواْنُصْرهُ َواْنتَِصْر بِِه، َواْنُصْرهُ نَْصراً َعِزٌزاً، َواْفتَْح لَهُ فَتْحاً ٌَِسٌراً، َواجْ  اللُّٰهمَّ  ََْ  لَهُ ِمْن لَُدْنَك ُسْلطاناً نَِصٌراً . اللُّٰهمَّ أَْظِهْر بِِِه ِدٌنََِك َوُسِنَّ َ أَِعزَّ

ِْىَ  ْز بَِها اْْلِ  بِ َُّْىءٍ  نَبٌَِِّك َحتَّٰى ََلٌَْستَْخ َِ ٌَْك فِى َدْولٍَ  َ ِرٌَمٍ  تُ ْسالَم َوأَْهلَهُ، َوتُِذْ  بَِها النِِّْاَق َوأَْهلَِهُ، َوتَْجََلُنِا ِمَن اْلَحّقِ َمخافَ َ أََحٍد ِمَن اْلَخْلِق . اللُّٰهمَّ إِنَّا نَْرَغُب إِلَ

ْلناهُ، َوَما نَُصرْ َسبِ  إِلىٰ فٌِها ِمَن الْدعاةِ إِلَٰى طاَعتَِك، َواْلقاَدةِ  ْفتَنا ِمَن اْلَحّقِ فََحّمِ  . نا َعْنهُ فَبَلِّْغناهُ ٌِلَك، َوتَْرُزنُنا بِها َ راَم َ الْدْنٌا َواْْلِخَرةِ  اللُّٰهمَّ َما َعرَّ

و  روزمندانِِهٌپ یارٌِِده،  اش یارٌِِده و  یارٌِِاو  یاز سِِو گِِرانٌکِِن و بِِه د اش یارٌِِبِِده و  یتوسِِط او توانمنِِد گِِرانٌتوانمنِِدش بِِدار و بِِه د ا،ٌخِِدا

 یزٌِچرا آ ُّکار کن تا  امبرتٌو روش پ نتٌاو د لهٌبه وس ا،ٌنرار ده. خدا نٌآفر یروزٌپ یاو سلطنت یخود برا شٌبگ ُّا و از پ شٌآسان برا یروزٌپ

و نِْاق و  یکه اسالم و اهلش را به آن توانمند گردان یا مهٌدولت کر افتنٌ یبرا مٌتو م ُّتان یسو به ا،ٌاز مردم پنهان نماند. خدا یاز حق، از تر  احد

و آخِرت  اٌِدن امتو کر یراهت نرار ده یسو طاعتت و رهبران به یسو کنندگان به و ما را در آن دولت از دعوت یآن خوار ساز لهٌاهلش را به وس

ما را بِه  م،ٌکرد یبه آن کوتاه دنٌکن و آنچه را در رس تٌعنا زٌتاب تحملش را ن یآنچه از حق به ما  ُّناساند ا،ٌخدا  یما کن  یرا از برکت آن روز

 آن برسان،

ْغَرِمنا، َواْجبُْر بِِه فَْقَرنا، َوُسِدَّ اْلُمْم بِه  َََُّثَنا ، َوا ََُّْْب بِِه َصْدَعنا ، َواْرتُْق بِِه فَتْقَنا، َوَ ثِّْر بِِه نِلَّتَنا، َوأَْعِزْز بِِه ِذلَّتَنا اللُّٰهمَّ  ُِ ، َوأَْغِن بِِه عائِلَنا، َواْنِض بِِه َعْن َم

ْر بِِه ُعْسَرنا، ْعَوتَنا، َوأَْعِطنا بِِه ُسْؤلَنا، َوبَلِّْغنِا بِِِه ِمَِن َوبٌَِّْض بِِه ُوُجوَهنا، َوفُكَّ بِِه أَْسَرنا، َوأَْنِجْح بِِه َطِلبَتَنا، َوأَْنِجْز بِِه َمواِعٌَدنا، َواْستَِجْب بِِه دَ  بِِه َخلَّتَنا، َوٌَّسِ

ٌَْظ نُلُوبِنا، َواْهِدنا بِِه ِلَما اٌَا خَ  نا،الْدْنٌا َواْْلِخَرةِ آمالَنا، َوأَْعِطنا بِِه فَْوَق َرْغبَتِ  َِْطٌَن، ا ُِّْف بِِه ُصُدوَرنا، َوأَْذِهْب بِِه َغ ْختُِلَف فٌِِه ِمَن ٌَْر اْلَمْسُؤوِلٌَن، َوأَْوَسَع اْلُم

كَ اْلَحّقِ بِ ِْذنَِك، إِنََّك تَْهِدى َمْن ت َُّاُء إِلٰى ِصراٍط ُمْستَِقٌٍم، َواْنُصْرنا بِِه َعلَٰى عَ  نا إِٰلهَ اْلَحّقِ آِمٌَن وَ  ُدّوِ  َعُدّوِ

 یکن و خوار ادٌده و اند  ما را به او ز وندٌما را با او پ یختگٌما را به او وحدت بخش و گس یاو جمع کن و پراکندگ یارٌما را به  ی ُّانٌپر ا،ٌخدا

و دو  ٌیو جِدا مِاما را بِه مِدد او جبِران فر یدستٌو ته ما را از برکت او ادا کن یبخش و بده یما را به او توانگر یما را به او عّزت ده و تنگدست

او آزاد گِردان و  یارٌِما را بِه  رانٌکن و اس دٌاو سپ دارٌما را به د یکار ما را به او آسان گردان و رو یما را به او برطرف کن و د ُّوار یدستگ

حق او عطا  را به مانٌها ستهرا به خاطر او اجابت کن و خوا مانٌعاما را به ظهور او تحقق بخش و د یها ما را به حق او برآور وعده یها درخواست

 نٌتر دسِت خواسِته  ُِّدگان و گ ُّاده نٌبهتِر یرا به مِا اعطِا کِن، ا مانٌو آخرتمان برسان و باَلتر از آرزو اٌدن یاو به آرزوها یارٌفرما و ما را به 

آنچه که از حِق در آن اخِتالف افتِاده بِه اذن  بهرا به او برطرف کن و ما را به مدد او  مانٌها د  ی نهٌما را به او  ُّْا بخش و ک یها نهٌبخ ُّندگان، س

 یده، ا یارٌِ شٌاو مِا را بِر د ُِّمنان خِود و د ُِّمنان خِو ی لهٌو بِه وسِ یکنِ یم تٌبه راه راست هدا یفرما، همانا تو هرکه را بخواه ٌیخود راهنما

 ن ٌمَبود حق، آم

ةَ إِنَّا نَ ُُّْ و إِلَ  اللُّٰهمَّ  نا، َونِلَّ َ َعَدِدنا، َو ُِّدَّ ٌْبَ َ َو ِلٌِّنا ، َوَ ثَْرةَ َعُدّوِ ٌِْه َوآِلِه، َوَغ ٍِد َوآِلِِه ، ٌَْك فَْقَد نَبٌِِّنا َصلَواتَُك َعلَ ٌْنا، فََصّ ِ َعلَٰى ُمَحمَّ ماِن َعلَ ِْتَِن بِنا، َوتَظاُهَر الزَّ  اْل

ِْزهُ، َوُسِْلطاِن َحِّقٍ تُْظِهُِرهُ، َوَرْحَمٍِ  ِمْنَِك تَُجلِّلُناهِا، َوعافٌٍَِِ  ِمْنِبَِْتْحٍ ِمْنَِك تََُجِّ  ٰذِلكَ َوأَِعنَّا َعلٰى  َِ َك تُْلبُِسِناها، بَِرْحَمتَِِك ٌَِا أَْرَحَِم لُِهُ، َوبُِضِّرٍ تَْ  ُُِِّْهُ، َونَْصٍِر تُ

اِحِمٌنَ   .الرَّ

کِِه  یهائ فتنِِه ینْراتمِِان و سِِخت ید ُِِّمنانمان و کمِِ یارٌو بسِِ مِِانٌموَل ٌیداٌِِتِِو بِِر او و خانِِدانش و از ناپ یکِِه درودهِِا امبرمِِانٌاز نبِِود پ ا،ٌخِِدا

امِور  نٌِا مِهه نٌبر محّمد و خاندانش درود فرست و ما را در برابر ا م،ٌآور یم تٌبه درگاه تو  ُّکا انمانٌزمان بر ز انٌما  ُّده و از جر رٌگ بانٌگر

 یو سلطنت حق ینرار ده مانٌبا عّزت که آن را برا یروزٌو پ یکه آن را برطرف کن یو بدحال یخود که زود برسان یاز سو ی ٌُّفرما به گ ُّا یارٌ

 .انانمهرب نٌتر مهربان یما را بپو ُّاند، ا تٌکه از سو یکامل یو به سالمت ردٌما را فراگ تٌکه از سو یو به رحمت ٌیکه آ ُّکارش فرما


