
 ِبْسِم اّللهِ الرَّْْحِن الرَِّحیمِ 

 ِبَرْْحَِتِه،  الرَّْْحِن الرَِّحیِم، اْلَْْمُد ّلِلههِ الَِّذى َأْذَهَب اللَّْیَل ُمْظِلماً بُِقْدَرتِِه، َوَجاَء ِِبلن ََّهاِر ُمْبِصراً ِبْسِم اّللهِ 
َتِِن َلهُ َفَأبِْقِِن ِِلَْمثالِِه، َوَصلهِ   َعَلى النَِّبِه ُمَُمٍَّد َوآلِِه، وََكَساِِن ِضیاَءهُ َوأَََن ِِف نِْعَمِتِه . اللههُهمَّ َفَكَما أَبْ َقی ْ

، َوا ِم، ِِبْرِتَكاِب اْلَمَحارِِم، َواْكِتَساِب اْلَمآِثِِ ْرزُْقِِن َخْْيَهُ، َوََل تَ ْفَجْعِِن ِفیِه َوِف َغْْيِِه ِمَن اللَّیاِِل َواِْلََّيَّ
رَّ َما ِفیِه، َوَشرَّ َما بَ ْعَدهُ، اللههُهمَّ ِإِنهِ بِِذمَِّة َوَخْْيَ َما ِفیِه، َوَخْْيَ َما بَ ْعَدهُ، َواْصِرْف َعِنِه َشرَّهُ، َوشَ 

ُ َعلَ  ْسالِم أَتَ َوسَُّل إَِلْیَك، َوِِبُْرَمِة اْلُقْرآِن َأْعَتِمُد َعَلْیَك، َوِبَُحمٍَّد اْلُمْصطَفىه َصلَّى اّللهه ْیِه َوآلِِه اْْلِ
 َأْسَتْشِفُع َلَدْيَك؛

 است، سپاس خدای را که شب تاریک را باقدرت خود برد و روز ربان  به نام خدا که رحمتش بسیار و مه
ی

اش همیشگ

که قرین نعمتش بودم بر تن من کرد، خدایا! همچنان که مرا برای روشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ آن را درحایل
دان او درود فرست و مرا در این روز و این روز نگاه داشتی برای امثال آن نی   پابرجا بدار و بر پیامیر اسالم محّمد و خان

ی انجام گناهان مبتال مساز، خی  این روز و خی  آنچه در آن است و خی  بعدازاین روز ها و روزهای دیگر به فاجعهشب
ّ پس از آن را از من بازدار. خدایا! من با گردن نهادن به درا روزی ّ آنچه در آن است و شر ّ این روز و شر ین ام گردان و شر

ات که کنم و به دوستی محّمد، بنده برگزیدهشوم و با حرمت نهادن به قرآن بر تو اعتماد یمسوی تو متوسل یماسالم به

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

نَي، اللههُهمَّ اْقِض ِِل َفاْعِرِف اللههُهمَّ ِذمَِِّتَ الَِِّت َرَجْوُت ِِبَا َقَضاَء َحاَجِِت، ََّي أَْرَحَم ال ِِف اْلَِْمیِس رَّاِْحِ
  ََخْسًا ََليَ تَِّسُع ََلا ِإَله َكَرُمَك، َوََل يُِطیُقها ِإَله نَِعُمَك، َساَلَمًة أَْقوىه ِِبَا َعَلىه طَاَعِتَك، َوِعباَدةً 

اَلِل، َوَأن تُ ْؤِمَنِِن ِِف َمَواِقِف اْْلَْوِف َأْسَتِحقُّ ِِبا َجزِيَل َمثُوبَِتَك، َوَسَعًة ِِف اْْلَاِل ِمَن الرهِْزِق اْلَْ 
ْجَعْل ِِبَْمِنَك، َوََتَْعَلِِن ِمْن طََوارِِق اَْلُُموِم َواْلُغُموِم ِِف ِحْصِنَك، َو َصلِه َعَلىه ُمَُمٍَّد َوآِل ُمَُمٍَّد، َوا

ِلى بِِه َشاِفعاً، يَ ْوَم اْلِقیاَمِة ََنِفعاً، ِإنََّك أَْنَت أَْرحَ  نيَ تَ َوسُّ  .ُم الرَّاِْحِ

ترین مهربانان! خدایا در روز پنجشنبه پنج  ام بپذیر، ای مهربانپس خدایا پیمان  که روا شدن حاجتم را به آن امید بسته

های تو طاقت ندارد: سالمتی که با آن برای انجام طاعتت ها را جز کرم تو گنجایش و جز نعمتحاجت مرا برآور که آن
م و عبادنی  و گی  اوار پاداش فراوان تو گردم و گشایشر در حال من با روزی حالل و اینکه به من با امان نی  که با آن ش 

های ترس امنیت دیه و از هر غم و اندوه کوبنده در دژ استوار خویش پناهم دیه، بر محّمد و خاندان خویش در هنگامه
ترین یقی   تو مهربانی برایم در روز قیامت قرار ده، بهی او شفیع سودمندوسیلهام را بهجون  محّمد درود فرست و چاره

 .مهربانان  


