
 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحِن الرَِّحیمِ 

الرَِّحیِم، الرَّْْحَِن  اّللَِّ  ِِبّللَِّ  ِبْسِم  َأُعوُذ  َو  اْلُمَتَحرهِزِیَن،  َمَقاَلِة  َو  اْلُمْعَتِصِمنَی،  اّللَِّ َکِلَمِة  ِبْسِم 
اِسِدیَن، َو بَ ْغِی الظَّاِلِمنَی، َو َأْْحَُدُه فَ ْوَق َْحِْد اْلَاِمِدیَن،  تَ َعاََل ِمْن َجْوِر اْْلَائِرِیَن، َو َکْیِد الَْ 

اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَواِحُد ِبال َشرِیٍک، َو اْلَمِلُک ِبال ََتِْلیٍک، ال ُتَضادُّ ِفی ُحْکِمَک، َو ال تُ َنازَُع  
َعْبِدکَ  ٍد  ُُمَمَّ َعَلى  ُتَصلِهَی  َأْن  َأْسأَُلَک  ُمْلِکَک،  ُشْکِر  ِفی  ِمْن  تُوزَِعِنی  َأْن  َو  َرُسوِلَک،  َو   

ُلُغ ِبی َغایََة رَِضاَک،  نُ ْعَماَک َما تَ ب ْ

زکاران است، و پناه یم برم به خدای بلندمرتبه از ستم ستمگران،   به نام خدا که کلمه پناه جویان و گفتار پرهی 
نگ حسودان، و رسکشی ظالمان، و او را یم ستایم ستایشی برتر از  ستایش ستایشگران، خدایا! تویی    و نی 

یگانه یی انباز، و پادشاه عیل االطالق، در فرمانروایی ات مخالفت نشوی، و در پادشایه ات هماوردی  
، و سپاس نعمت هایت را چنان   نداری، از تو یم خواهم که بر بنده و فرستاده ات محمد درود فرستی

 د، قسمت من کن که مرا به کمال خشنودی ات نائل گردان

َو  ِعَنایَِتَک،  بُِلْطِف  َمثُوبَِتَک  اْسِتْحَقاِق  َو  ِعَباَدِتَک،  لُُزوِم  َو  طَاَعِتَک  َعَلى  تُِعیَنِنی  َأْن  َو 
َتِنی،   َفُعِنی َما أَبْ َقی ْ َتِنی، َو تُ َوفِهَقِنی ِلَما یَ ن ْ ِنی [ َعْن َمَعاِصیَک َما َأْحیَ ی ْ ی ]َو ُصدَّ تَ ْرَْحَِنی ِبَصدِه

َتْشرََح   َأْن  َو َو  ِدیِنی  ِفی  الَمَة  السَّ ََتَْنَحِنی  َو  ِوْزرِی،  بِِتالَوتِِه  ََتُطَّ  َو  َصْدرِی،  ِبِکَتاِبَک 
نَ ْفِسی، َو ال تُوِحَش ِبی َأْهَل أُْنِسی، َو تُِتمَّ ِإْحَساَنَک ِفیَما بَِقَی ِمْن ُعْمرِی، َکَما َأْحَسْنَت 

نیَ   .ِفیَما َمَضى ِمْنُه ََی أَْرَحَم الرَّاِْحِ

، و تا زنده ام  و    پاداشت یاری نمایی
ی

به برکت عنایت خویش بر طاعت و مداومت عبادت خود و شایستگ
ز از گناهانت بر من مهر ورزی، و تا پایان عمر بر انجام آنچه بهره ام رساند توفیقم دیه، و به  به بازداشتی

، و بار گناهانم   را با تالوتش از نامه اعمالم فرو  کتاب خود )قرآن( برای پذیرش حق، سینه ام را فراخ گردایز
، و کسایز که به آن ها انس گرفته ام از من وحشت زده   ریزی، و در دین و جانم به من سالمت بخشی
، و در باقیمانده عمر، احسانت را بر من تمام نمایی چنان که در گذشته عمرم بر من احسان نمودی،   نکتز

 .ای مهربان ترین مهربانان


