
 مِ ی ِبْسِم اّللِه الرَّْْحِن الرَّحِ 
اللَّ  أَْذَهَب  الَِّذى  ّللههِ  ضِ   لَ یْ اْلَْْمُد  وََکَساِِن  ِبَرْْحَِتِه،  ُمْبِصراً  ِِبلن ََّهاِر  َوَجاَء  ِبُقْدَرتِِه،  ِف   اَءهُ ی ُمْظِلماً   َوَأََن 

ُهمَّ َفَکَما أَبْ قَ   ،نِْعَمِتهِ  ٍد َوآلِهِ   یهِ َوَصلِه َعَلى النَّبِ   ، هِ َلُه فَأَْبِقِن ِِلَْمثالِ   َتِن ی ْ اللهه   ی َوفِ   هِ یفِ   ی، َوََل تَ ْفَجْعنِ ُُمَمَّ
اللَّ   هِ یِْ غَ  اْلَمَحارِمِ   ،مِ ّیَّ َواِْلَ   اِل یِمَن  اْلَمآِثِ ِِبْرِتَکاِب  فِ   ْیَ َوخَ   ،هُ یَْ خَ   ، َواْرزُْقِن ، َواْکِتَساِب    ْیَ َوخَ   ،هِ ی َما 

ُل ِإلَ َوَشرَّ َما بَ ْعَدهُ   ،هِ یَوَشرَّ َما فِ   ،هُ ، َواْصِرْف َعنِه َشرَّ َما بَ ْعَدهُ  ْسالِم أَتَ َوسَّ ِة اْْلِ ُهمَّ ِإِنِه ِبِذمَّ  ،کَ یْ ، اللهه
ٍد اْلُمْصَطفىه صَ  ،کَ یْ َوِِبُْرَمِة اْلُقْرآِن َأْعَتِمُد َعلَ  ُ َعلَ َوِبَُحمَّ  ؛ کَ یْ َوآلِِه َأْسَتْشِفُع َلدَ  هِ یْ لَّى اّللهه

 یهم  اشو مهربان    ار ی نام خدا که رحمتش بس  به
 

را باقدرت خود برد و روز    کیرا که شب تار   یاست، سپاس خدا  شگ

 ی! همچنان که مرا براا ینعمتش بودم بر تن من کرد، خدا نیقر  کهروشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ آن را درحایل

روز و    نیاسالم محّمد و خاندان او درود فرست و مرا در ا   امی  یپابرجا بدار و بر پ  ی   امثال آن ن  یبرا  روز نگاه داشت    نیا

روز   نیبعدازا ی  آنچه در آن است و خ ی  روز و خ نیا ی  انجام گناهان مبتال مساز، خ یبه فاجعه  گر ید یوزهاها و ر شب 

ّ ا  امیرا روز  ّ پس از آن را از من بازدار. خدا  ن یگردان و شر ّ آنچه در آن است و شر  ن ی! من با گردن نهادن به دا یروز و شر

که    اتده یمحّمد، بنده برگز   و به دوست    کنمدن به قرآن بر تو اعتماد یم و با حرمت نها شومتو متوسل یم یسو اسالم به 

 طلبم؛ )درود خدا بر او و خاندانش باد( نزد تو به شفاعت یم 

َحاَجِِت،    َفاْعِرفِ  َقَضاَء  ِِبَا  َرَجْوُت  الَِِّت  ِذمَِِّتَ  ُهمَّ  الرَّاِْحِ   ّیَ اللهه ِل   ،یَ أَْرَحَم  اْقِض  ُهمَّ  اْلَْمِ اللهه   سِ یِف 
ََل  َوََل    تَِّسعُ ی َ ََخْساً  ِإَله َکَرُمَک،  َوعِ   ُقهایطِ یُ ََلا  طَاَعِتَک،  َعَلىه  ِِبَا  أَْقوىه  َساَلَمًة  نَِعُمَک،   باَدةً ِإَله 

َجزِ  ِِبا  اْْلَْوِف    لَ یَأْسَتِحقُّ  َمَواِقِف  ِف  تُ ْؤِمَنِن  َوَأن  اْلَْاَلِل،  الرهِْزِق  ِمَن  اْْلَاِل  ِف  َوَسَعًة  َمثُوبَِتَک، 
دٍ  ُُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُُمَمَّ َعَلىه  َصلِه  َو  ِحْصِنَک،  ِف  َواْلُغُموِم  اَْلُُموِم  َطَوارِِق  ِمْن  َوََتَْعَلِن  َواْجَعْل    ،ِِبَْمِنَک، 

ِلى ِبِه َشا  .یَ ََنِفعاً، ِإنََّک أَْنَت أَْرَحُم الرَّاِْحِ  اَمةِ یاْلقِ  ْومَ ی َ ِفعاً، تَ َوسُّ
در روز پنجشنبه پنج  ا یمهربانان! خدا نیتر مهربان  یا ر،یام بپذبسته د یکه روا شدن حاجتم را به آن ام  مان  یپ ا یخدا پس

انجام طاعتت   یکه با آن برا  ارد: سالمت  تو طاقت ند ی هاو جز نعمت  شیها را جز کرم تو گنجاحاجت مرا برآور که آن 

اوار پاد  و عبادن    می  گ   و ی  ن به من با امان   نکهیحالل و ا  ی در حال من با روز   شر یفراوان تو گردم و گشا  اشکه با آن ش 

بر محّمد و خاندان    ،پناهم دیه  شیو از هر غم و اندوه کوبنده در دژ استوار خو   دیه  تیترس امن  یهادر هنگامه   شیخو 

 ن ی تر تو مهربان ی   قیقرار ده، به  امتیدر روز ق می برا یسودمند عیاو شف  یله یوسرا به  امن  جو ّمد درود فرست و چاره مح

 .مهربانان  


