
 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحِن الرَِّحیمِ 

ْحیاِء، َواْْلِخِر بَ ْعَد فَ َناِء اأَلْشیاءِ  ْنشاِء َواْْلِ ، اْلَعِلیِم الَِّذى ََلیَ ْنسىه َمْن ذََکَرهُ،  اْلَْْمُد ّلِلههِ اأَلوَِّل قَ ْبَل اْْلِ
یُب َمْن َدَعاهُ، َوََل یَ ْقطَُع َرَجاَء َمْن َرَجاهُ . اللههُهمَّ ِإّنهِ أُْشِهُدَک   ُقُص َمْن َشَکَرهُ، َوََل َیَِ وََکفىه  َوََل یَ ن ْ

اَن ََسهواِتَک َوْحََ  یَع َمالِئَکِتَک َوُسکَّ َلِة َعْرِشَک، َوَمْن بَ َعْثَت ِمْن أَنِْبَیاِئَک َو ِبَک َشِهیداً، َوأُْشِهُد َجَِ
ُ ََلإِلهَه ِإَله أَْنتَ   ؛رُُسِلَک، َوأَْنَشْأَت ِمْن َأْصَناِف َخْلِقَک، َأّنهِ َأْشَهُد أَنََّک أَْنَت اّللهه

 است، ستایش خدا را که آغاز هستی است پیش از آفریبه نام خدا که رحمتش بسیار و مهربان  
ی

نش و اش همیشگ
د آن را که یادش کند و کم نگذارد از آنکه حیات ، دانانی که از یاد میر

بخشی و پایان هستی است پس از نابودی همه چی  

که به او امید بست؛ خدایا! تو را گواه جای آورد و ناامید نسازد آن را که بخواندش و قطع نکند امید آنشکرش را به
م و تو برای گوایه کاف  هستی یم م همه فرشتگانت و ساکنان آسمانو گواه یمگی  هایت و نگهبانان عرشت و رسوالن گی 

ان  که برانگیختی و انواع آفریده م( بر اینکه باور دارم که همانا تونی هانی که آفریدی )همه و همه را گواه یمو پیامیر گی 

 خدا، شایسته پرستشی جز تو نیست؛

ُ َعَلْیِه َوآلِِه َوْحَدَک ََل َشرِیَک َلَک َو ََل َعدِ  یَل، َوََل ُخْلَف لَِقْوِلَک َوََل تَ ْبِدیَل، َوَأنَّ ُمَُمَّداً َصلَّى اّللهه
َر ِبَا ُهَو َعْبُدَک َوَرُسوُلَک، َأدَّىه َما َْحَّْلَتهُ ِإََل اْلِعَباِد، َوَجاَهَد ِِف اّللههِ َعزَّ َوَجلَّ َحقَّ اْْلَِهاِد، َوأَنَّ  هُ َبشَّ

َتِِن؛َحقٌّ ِمَن   الث ََّواِب، َوأَنَْذَر ِبَا ُهَو ِصْدٌق ِمَن اْلِعَقاِب، اللههُهمَّ ثَ بِهْتِِن َعلىه ِدیِنَک َما َأْحیَ ی ْ
یگ نداری و نر یگانه ی در گفتارت نیست و اینکه محّمد ـ که خدا بر او و خاندان ای؛ شی همتانی و اختالف و تفاونی و تغیی 

اش نهاده بودی به بندگانت رساند و در راه خدای عزوجل ه توست؛ رسالتی را که بر عهدهاو درود فرستد ـ بنده و فرستاد

جهاد کرد، آنگونه که شایسته جهاد بود و به پاداشی که حق است مژده داد و از عذانر که راست است بیم داد، خدایا! 

 ام مرا بر دین خود ثابت بدار؛تا زنده

اُب . َصلِه َعَلىه ُمَُمٍَّد َوََل تُزِْغ قَ ْلِب بَ ْعَد ِإْذ  َهَدیْ َتِِن، َوَهْب َِل ِمْن َلُدْنَک َرْْحًَة ِإنََّک أَْنَت اْلَوهَّ
اْْلُُمَعاِت،   َوَعَلىه آِل ُمَُمٍَّد، َواْجَعْلِِن ِمْن أَْتباِعِه َوِشیَعِتِه، َواْحُشْر ِّن ِِف زُْمَرتِِه، َوَوفِهْقِِن أِلََداِء فَ ْرضِ 

َعَلىَّ ِفیها ِمَن الطَّاَعاِت، َوَقَسْمَت أِلَْهِلَها ِمَن اْلَعطَاِء ِِف یَ ْوِم اْلَْزَاِء، ِإنََّک أَْنَت اْلَعزِیُز َوَما أَْوَجْبَت 
 .اْلَِْکیمُ 

و دلم را پس از آنکه به نور هدایت روشن کردی منحرف مکن و از نزد خود رحمتی بر من ببخش، چراکه تنها تو 

وان و شیعیان او قرار ده و در گروه او محشورم گردان ای، درود فرست بر بخشاینده محّمد و خاندان محّمد و مرا از پی 
 که در آن بر من الزم کردی توفیقم ده و عطانی که در رستاخی   برای اهل جمعه و بر انجام واجبات جمعه

ها و طاعانی

 .ای نصیبم گردان، چه همانا تونی قدرتمند حکیمقرار داده


