
 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحِن الرَِّحیمِ 

َماَواِت َو اْْلَْرَض، َو ال اَّتَََّذ ُمِعیناً ِحنَي بَ رَأَ  ََلِیَِّة،    اْْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي ََلْ ُيْشِهْد َأَحداً ِحنَي َفطََر السَّ النََّسَماِت، ََلْ ُيَشاَرْك ِف اْْلِ
َبِتِه، َو َعَنِت   يُظَاَهْر ِف اْلَوْحَدانِیَِّة، َكلَِّت اْْلَْلُسُن َعْن َغايَِة ِصَفِتِه، َو اْلُعُقوُل َعْن ُكْنِه َمْعرِفَِتِه، َو ت َ َو َلَْ  َواَضَعِت اْْلََباِبَرُة َِلَی ْ

ُمتَ َواتِراً ُمتَِّسقاً، َو ُمتَ َوالِیاً ُمْستَ ْوِسقاً ]ُمْستَ ْوثِقا[ ، َو َصَلَواتُُه َعَلى اْلُوُجوُه ِِلَْشَیِتِه، َو انْ َقاَد ُكلُّ َعِظیٍم لَِعَظَمِتِه، فَ َلَك اْْلَْمُد  
  آِخَرُه ََنَاحاً، َرُسولِِه أَبَداً، َو َسالُمُه َدائِماً َسْرَمداً، اللَُّهمَّ اْجَعْل أَوََّل يَ ْوِمي َهَذا َصالحاً، َو أَْوَسطَُه َفالحاً، وَ 

ي است ،به نام خدا كه رحمت 
 

ي اش هميشگ
ستايش خداي را كه هنگام آفرينش آسمان ها و زمي   احدي را گواه نساخت، و   ش بسيار و مهربان 

ي نخواهد، زبان ها از بيان حقيقت وصفش درمانده، 
ي اش پشتيبان    به گاه ايجاد جانداران ياوري نگرفت، در پرستش انبازي ندارد، و در يكتاني

ي در برابر بزرگيش  و خردها از ژرفاي معرفتش واما
 

نده، و گردنكشان در برابر عظمتش فروتن، و چهره ها از بيم او متواضع گشته، و هر بزرگ
ي پايان او بر رسولش   ي و درود جاودان و ن 

 
ي و پيوسته و دنباله دار و پايدار تنها توراست، و رحمت هميشگ تسليم گشته است، ستايش پيان 

ي قرار ده،باد، بار خدايا! ابتداي امروزم را خي     و صالح، و ميانه امروزم را رستگاري و پايانش را كاميان 

 نَْذٍر نََذْرتُُه، َو ُكلِه َوْعٍد َوَعْدتُُه،  َو أَُعوُذ ِبَك ِمْن يَ ْوٍم أَوَّلُُه فَ زٌَع، َو أَْوَسطُُه َجزٌَع، َو آِخرُُه َوَجٌع، اللَُّهمَّ ِإِنه َأْستَ ْغِفُرَك ِلُكلِه 
َا َعْبٍد ِمْن َعِبیِدَك أَْو أََمةٍ َو ُكلِه َعْهٍد   ِمْن ِإَماِئَك َكاَنْت َلُه    َعاَهْدتُُه ُُثَّ َلَْ َأِف بِِه، َو َأْسأَُلَك ِف َمظَاَلِِ ِعَباِدَك ِعْنِدي، فََأُّيُّ

ُه، ِف نَ ْفِسِه، أَْو ِف ِعْرِضِه أَْو ِف َمالِِه، أَْو ِف أَ  ُتُه ِِبَا، أَْو ََتَاُمٌل َعَلْیِه ِقَبِلي َمْظِلَمٌة ظََلْمتُ َها ِإَّيَّ ْهِلِه َو َوَلِدِه، أَْو ِغیَبٌة اْغتَ ب ْ
یٍَّة أَْو رََِّيٍء أَْو َعَصِبیٍَّة، َغائِباً َكاَن أَْو َشاِهداً، َو َحیهاً َكانَ   أَْو َمیِهتاً، فَ َقُصَرْت يَِدي َو َضاَق  ِبَْیٍل أَْو َهًوى، أَْو أَنَ َفٍة أَْو ْحَِ

 َردِهَها إِلَْیِه َو التََّحلُِّل ِمْنُه، ُوْسِعي َعنْ 

، و پايانش دردمندي است، خدايا! از تو آمرزش مي طلبم براي هر نذري كه  ي ي تان    و به تو پناه مي آورم از روزي كه آغازش شيون، و ميانش ن 
ي كه بستم سپس به آن وفا نكردم، و اداي حقوق بندگان 

ت را كه بر عهده دارم از تو درخواست مي  كردم، و هر وعده اي كه دادم، و هر پيمان 
ي پايمال شده باشد كه در آن به جان يا آبرو يا مال، يا خا

انت كه او را نزد من حق  ي از كني   نواده  كنم، پس هر بنده اي از بندگانت و هر كني  
ي از او كرده ام، يا بر اثر ميل خود يا خواهش دل يا 

ب بر او باري    اش يا فرزندش ستم روا داشته ام، يا غيبت  ي يا تعصر ر يا غضب يا خودنماني تكي 
، زنده باشد يا مرده، و دستم كوتاه شده و وسعم نمي رسد از پرداخت آن حق يا طلب   ت غايب باشد يا حاض  نهاده ام، اين بنده يا كني  

 حالليت از او، 

َو ِهَي ُمْسَتِجیَبٌة ِلَمِشیَّ  ََّي َمْن َُّيِْلُك اْْلَاَجاِت،  َو  فََأْسأَُلَك  ٍد،  َو آِل ُُمَمَّ ٍد  ُتَصلِهَي َعَلى ُُمَمَّ َو ُمْسرَِعٌة ِإََل ِإرَاَدتِِه، أَْن  ِتِه، 
ال َو  اْلَمْغِفَرُة،  ُقُصَك  تَ ن ْ ال  ِإنَُّه  َرْْحًَة،  ِعْنِدَك  ِمْن  ِل  ََتََب  َو  ِشْئَت،   ] ]ِِبَ  ِبَا  َعِنِه  تُ ْرِضَیُه  أَْرَحَم    َأْن  ََّي  اْلَمْوِهَبُة،  َتُضرَُّك 

ِبطَاعَ ا َسَعاَدًة ِف أَوَّلِِه  َتنْيِ  ثِن ْ نِْعَمَتنْيِ ِمْنَك  يَ ْوِم ِإثْ َننْيِ  نَي، اللَُّهمَّ أَْوِلِِن ِف ُكلِه  ََّي َمْن  لرَّاِْحِ نِْعَمًة ِف آِخرِِه ِبَْغِفَرِتَك،  َو  ِتَك، 
نُوَب ِسَواهُ  َلُه، َو ال يَ ْغِفُر الذُّ  .ُهَو اْْلِ

رفع نيازها در اختيار اوست، و آن حاجات در مقابل مشيت او اجابت پذير و به جانب اراده اش شتابانند؛ كه  از تو مي خواهم اي كسي كه  
، و از جانب خود مرا رحمت ي

ي گردان 
، و آن بنده را كه بر او ستمي كردم هرگونه كه خواهي از من راض  ي

د درود فرست  د و خاندان محمر   بر محمر
، چه آمرزيدن از تو نكاه ي د، و بخشيدن به تو زيان نرساند، اي مهربان ترين مهربانان، خدايا! در هر دوشنبه از سوي خويش دو  عطا نماني

ي ات را در آغازش، و نعمت آمرزشت را در پايانش، اي آن كه تنها او شايسته پرستش است و جز او  
 

ي بندگ
نعمت بر من عطا كن، خوشبخت 

 .كسي گناهان را نيامرزد


