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میکند؛آنعهدچنیناست:1

َأللَُّهمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعظیِم،

خدایا!ایپروردگارروشنیبزرگ،

 َوَربَّ اْلُکْرِسّیِ الرَّفیِع،

ایپروردگارجایگاهبلندمرتبه،

 َوَربَّ اْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر،

وایپروردگاردریایخروشان

َوُمنْزَِل التَّْوٰریِة َواْلِنْجیِل َوالزَُّبوِر،

ونازلکنندۀتوراتوانجیلوزبور

ّلِ َواْلَحُروِر،  َوَربَّ الّظِ

وایپروردگارسایهوگرمیآفتاب
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َوُمنْزَِل اْلُقْرٰاِن اْلَعظیِم،

واینازلکنندۀقرآنبزرگ

 َوَربَّ اْلَمآلِئَکِة اْلُمَقرَّبیَن، 

وایپروردگارفرشتگاِنمقرّب،

َواْلَنْبِیآِء َواْلُمْرَسلیَن.

وایپروردگارپیامبرانورسوالن؛

 َأللَُّهمَّ ِإنّی َأْسَئُلَک بَِوْجِهَک اْلَکریِم،

خدایا!منازتومیخواهمبهحِقذاِتکریمت

 َوبِنُوِر َوْجِهَک اْلُمنیِر،

وبهروشنِیذاِتروشنیبخشت

َوُمْلِکَک اْلَقدیِم، 

وفرمانرواییدیرینهات؛

وُم، یا َحیُّ یا َقیُّ

ایزنده؛ایپایدار؛

ٰمٰواُت َواْلََرُضوَن،  َأْسَئُلَک بِاْسِمَک الَّذی َأْشَرَقْت بِِه السَّ

ازتومیخواهمبهحّقنامت،هماننامیکهآسمانهاو
زمینهاباآنروشنشد؛

ُلوَن َواْلِخُروَن،  َوبِاْسِمَک الَّذی َیصُلُح بِِه اْلَوَّ

هماننامیکهگذشتگانوآیندگانباآناصالحمیشوند



 ، یا َحّیاً َقْبَل ُکّلِ َحّیٍ

ایزندهپیشازهرزنده

، َویا َحّیاً َبْعَد ُکّلِ َحّیٍ

وایزندهپسازهرزنده

 ، َویا َحّیاً حیَن ال َحیَّ

وایزندهایکهزندهبودیآنزمانکهزندهاینبود؛

یا ُمْحیَِی اْلَمْوتٰی َوُممیَت اْلَْحیآِء، 

ایآنکهبهمردگانجانمیبخشیو
جاِنزندگانرامیگیری

یا َحیُّ ال ِإٰلَه ِإاّل َأنَْت.

ایزندهایکهجزتومعبودینیست؛

ْغ َمْوالنَا اْلِماَم اْلهاِدَی اْلَمْهِدیَّ اْلقآِئَم بَِأْمرَِک،  َأللَُّهمَّ َبّلِ

خداوندابهموالیمان؛یعنیاماِمهدایتگرِهدایتشدهای
کهبهامرتوقیاممیکند

َصَلواُت اللَِّه َعَلْیِه َوَعلی ٰابآِئِه الطَّاِهریَن، 

کهدرودخدابراووبرتمامنیاکان
پاکیزهاشباد،سالمبرسان؛

َعْن َجمیِع اْلُمْؤِمنیَن َواْلُمْؤِمناِت،

سالمازطرفهمهمردانوزنانباایمان



فی َمشارِِق اْلَْرِض َوَمغارِبِها، 

کهدرشرقوغربزمین،

َسْهِلها َوَجَبِلها، 

بیابانوکوهسار،

َوَبرِّها َوَبْحرِها، 

وخشکیزمینویادریاهستند.

، ِمَن الصَلواِت زِنََة َعْرِش اللَِّه، َوَعنّی َوَعْن واِلَدیَّ

وسالمیازطرفمنوپدرومادرم.سالمهاودرودهایی
کههمسنگعرشالهی

َوِمداَد َکِلماتِِه، 

وبهقدرگستردگیکلماتاوباشد.

َوما َأْحصاُه ِعْلُمُه، 

وآنقدرکهتنهاعلمخداآنراشمارهکند،

َوَأحاَط بِِه ِکتاُبُه .

وکتابالهیبهآناحاطهدارد.

ُد َلُه فی َصبیَحِة َیْومی ٰهذا،   َأللَُّهمَّ ِإنّی اَُجّدِ

بارخدایا!مندراینصبحدمودرابتدایاینروزنو،

َوما ِعْشُت ِمْن َأیَّامی، 

وتمامیاّیاِمعمرم،



َعْهداً َوَعْقداً َوَبْیَعًة َلُه فی ُعنُقی، 

عهد)زبانی(وپیمان)قلبی(وبیعت)عملی(
راباآنعزیزتجدیدمیکنمکه

ال َأُحوُل َعنْها، َوال َأُزوُل َأَبداً.

هیچگاهوبههیچوجهازآنبرنخواهمگشت
وهرگزآنراازبیننمیبرم.

َأللَُّهمَّ اْجَعْلنی ِمْن َأنْصارِِه َوَأْعوانِِه، 

خداوندا!مراازیارانوکمکرسانان

آّبیَن َعنُْه،  َوالذَّ

وحمایتکنندگانومدافعانآنبزرگوارقرارده؛

َواْلُمسارِعیَن ِإَلْیِه فی َقضآِء َحوآِئِجِه 

وازآنانکهبهسرعتبرایانجامخواستههایاوبه
سویشمیشتابند؛

َواْلُمْمتَِثلیَن ِلَواِمرِِه،

وازهمانانکهدستوراتاورابدونکموزیادانجام
میدهند؛

 َواْلُمحامیَن َعنُْه، 

جزءحمایتکنندگانازاو

ابِقیَن ِإلی ِإراَدتِِه،  َوالسَّ

وپیشیگیرندگانبرایانجاماُموردلخواهاو



َواْلُمْستَْشَهدیَن َبْیَن َیَدْیِه 

وشهادتطلباندررکابشقرارده.

 َأللَُّهمَّ ِإْن حاَل َبْینی َوَبْینَُه اْلَمْوُت،

بارخدایا!ازتومیخواهمکهاگرمرگ

 اَلَّذی َجَعْلتَُه َعٰلی ِعباِدَک َحتْماً َمْقِضّیاً،

کهآنرایکامرحتمیوقطعیبرایبندگانتقراردادهای،
بینمنوآنعزیزجداییانداخت،

َفَأْخرِْجنی ِمْن َقْبری،

مراازقبرمدرحالیخارجکنی

 ُمْؤتَزِراً َکَفنی،

کهکفنمرابهکمربستهام؛

 شاِهراً َسْیفی،

شمشیرمراکشیدهوباالبردهام

ُمَجرِّداً َقناتی، 

نیزهامراآمادهکردهام

اعی، ِفی اْلحاِضِر َواْلبادی. ُمَلّبِیاً َدْعَوَة الدَّ

وبهفراخوانیشخصیکهدعوتکنندهبهسویاوست،
لّبیکمیگویم؛همانکسیکهدرشهرهاوصحراهاندا

میدهد.



َأللَُّهمَّ َأرِنِی الطَّْلَعَة الرَّشیَدَة،

خدایا!آنرخسارزیبایجّذاب،

 َواْلُغرََّة اْلَحمیَدَة،

وآنروینورانیدوستداشتنیرابهمننشانبده

 َواْکُحْل ناِظری بِنَْظَرٍة ِمنّی ِإَلْیِه،

وروشنیدهچشمانمرابهسرمۀدیدارِبااو

ْل َفَرَجُه، َوَعّجِ

ودرفرجوگشایشامورششتابکن

ْل َمْخَرَجُه،  َوَسّهِ

وشرایطقیاماوراآسانکن

 َوَأْوِسْع َمنَْهَجُه، 

وراهشرابرایدستیابیبهاهدافشگسترشده،

تَُه، َواْسُلْک بی َمَحجَّ

ومرادرراهروشناوراهببر

 َوَأنِْفْذ َأْمَرُه،

وفرماناورانافذوقابلاجراگردان

 َواْشُدْد َأْزَرُه .

وپشتشرامحکمکن.



 َواْعُمِر اللَُّهمَّ بِِه باِلَدَک،

خدایا!باحضوراوسرزمینها
وشهرهایتراآبادگردان

َوَأْحِی بِِه ِعباَدَک،

ودِلبندگانترازندهگردان؛

ََّک ُقْلَت َوَقْوُلَک اْلَحقُّ   َفِإن

زیراتوفرمودهایوبهخوبیمیدانم

گفتههایتوحقاست

»َظَهَر اْلَفساُد ِفی اْلَبّرِ َواْلَبْحِر

فساددرخشکیودریاآشکارشده

بِما َکَسَبْت َأْیِدی النّٰاِس«1،

کهبهدستانسانهابهبارآمدهاست«؛

َک،  َفَأْظِهِر اللَُّهمَّ َلنا َوِلیَّ

پسایخدا!ولّیونمایندهخودترا

َواْبَن بِنِْت نَبِّیَِک،

کهپسردخترپیامبرتمیباشد

ی بِاْسِم َرُسوِلَک،  اَْلُمَسمّٰ

همنامفرستادۀتو
)محّمدصلواتالّلهعلیهوآله(است؛

1-سورهروم،آیه41



 َحتَّی الَیْظَفَر بَِشْی ٍء
 ِمَن اْلباِطِل ِإاّل َمزََّقُه،

برایماآشکارکنتاهرباطلرانابودکند

َقُه . َوُیِحقَّ اْلَحقَّ َوُیَحّقِ

وبرآنپیروزگرددوحقرا
پایدارومحّققفرماید.

 َواْجَعْلُه اللَُّهمَّ َمْفزَعاً ِلَمْظُلوِم ِعباِدَک،

بارخدایا!اوراپناهبندگانستمدیدهات،

َوناِصراً ِلَمْن الَیِجُد َلُه ناِصراً َغْیرََک،

ویارویاورکسانیقراردهکهجزتویاوریبرایخودپیدا
نمیکنند،

َل ِمْن َأْحکاِم ِکتابَِک، َوُمَجّدِداً ِلما ُعّطِ

اوراتجدیدکنندۀآندستوراتکتابت)قرآن(قراردهکه
تعطیلشدهاست؛

 َوُمَشّیِداً ِلما َوَرَد ِمْن َأْعالِم دینَِک،

ومحکمکنندۀنشانههایآشکاردینت

َوُسنَِن نَبِّیَِک َصلَّی اللَُّه َعَلْیِه َو ٰاِلِه،

وسنتهاینیکویپیامبرت)کهدرودبراووآلاوباد(
قرارده.



ْن َحصنْتَُه َواْجَعْلُه اللَُّهمَّ ِممَّ
 ِمْن َبْأِس اْلُمْعتَدیَن.

خدایمن؛اوراجزءکسانیقراردهکهازبدی
وعذابتجاوزکارانحفظمیکنی.

داً َصلَّی اللَُّه َعَلْیِه َو ٰاِلِه بُِرْؤَیتِِه، َأللَُّهمَّ َوُسرَّ نَبِیََّک ُمَحمَّ

خدایا؛پیامبرتحضرتمحّمد
)کهدرودبراووآلاوباد(

رابادیدناینفرزندشایستهاش

َوَمْن تَبَِعُه َعلی َدْعَوتِِه، 

وکسانیکهازدعوتاوپیروینمودهاند،
شادوخوشحالفرما

َواْرَحِم اْستِکانَتَنا َبْعَدُه.

وبهبیچارگیماکهبعدازغیبتش
بهوجودآمدهاست،رحمکن.

ِة بُِحُضورِِه،  َة َعْن هِذِه ااْلُمَّ َأللَُّهمَّ اْکِشْف هِذِه اْلُغمَّ

خدایا!ایناندوهوافسردگیراباحضورآن
عزیزِپنهانشده،ازایناُّمتبرطرفکن

ْل َلنا ُظُهوَرُه، َوَعّجِ

ودرظهوروآشکارشدناوشتابکن؛



َُّهْم َیَرْونَُه َبعیداً، َونَرٰیُه َقریباً، ِإن

چراکهآنها)دشمنانتو(
زمانظهوراورادور

میبینند،ولیماآنرانزدیکمیدانیم،

بَِرْحَمتَِک یا َأْرَحَم الرَّاِحمیَن .

بهامیدرحمتومهربانیتو؛ایمهربانترینمهربانان.

آنگاهسهمرتبهدستبررانراستخودمیزنیودر
هرمرتبهمیگویی:

اَْلَعَجَل، اَْلَعَجَل، یا َمْوالَی یا صاِحَب الزَّماِن. 1

بشتاب،بشتاب؛ایموالیمن!ایصاحِبزمان.
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