
 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحِن الرَِّحیمِ 

ُك ِإاله ِبْسِم اّللَِّ الَِّذي ال أَْرُجو ِإاله َفْضَلُه، َو ال َأْخَشى ِإاله َعْدَلُه، َو ال أَْعَتِمُد ِإاله قَ ْوَلُه، َو ال أُْمسِ 
الْ  َو  الظُّْلِم  ِمَن  الرِهْضَواِن  َو  اْلَعْفِو  َذا  ََي  َأْسَتِجرُي  ِبَك  تَ َواتُِر ِِبَْبِلِه،  َو  الزََّماِن،  ِغرَيِ  ِمْن  َو  ُعْدَواِن، 

َك َأْستَْ  ِة، َو ِإَيَّ ِب َو اْلُعدَّ ِة قَ ْبَل التََّأهُّ ِشُد ِلَما ِفیِه  اْْلَْحَزاِن، َو َطَوارِِق اْلََْدََثِن، َو ِمِن اْنِقَضاِء اْلُمدَّ
يَ ْقَتِنُ  ِفیَما  َأْسَتِعنُي  ِبَك  َو  ْصالُح،  اْْلِ َو  لَِباِس  الصَّالُح  ِف  أَْرَغُب  َك  ِإَيَّ َو  ْْنَاُح،  اْْلِ َو  النََّجاُح  ِبِه   

َیاِطنِي، َو   الَمِة َو َدَواِمَها، َو َأُعوُذ ِبَك ََي َربِه ِمْن ََهََزاِت الشَّ َأْحَتُِز اْلَعاِفَیِة َو ََتَاِمَها، َو ُُشُوِل السَّ
الِطنِي،  ِبُسْلطَاِنَك ِمْن َجْوِر السَّ

ي است ،به نام خدا ك
 

ي اش هميشگ
ي كه جز به فضل و بخشش او اميد نبستم، و جز از عدالت او   ه رحمتش بسيار و مهربان  به نام خداني

نهراسم، و جز به سخن او اعتماد نمي كنم، و جز به ريسمانش چنگ نزنم، تنها به تو پناه مي آورم اي خداي بخشايشگر مهربان از ستم و  
، و مصائب روزگار و اندوه ي

، و تنها از تو   دشمن  ي و پيش آمدهاي ناگوار دوران، و از گذشت عمر پيش از مهيا شدن و توشه برداشت   هاي پيان 
وزي و رستگاري با آن همراه است،   ي مي جويم به سوي آنچه خير و صالح من در آن است، و فقط از تو ياري مي خواهم در آنچه پير

راهنمان 
ي و دوام آن تنها به تو دل مي بندم، و به تو پناه مي آورم اي پروردگار من از وسوسه و در پوشيدن لباس عافيت و كمال آن و فر 

ي سالمن  اگير
، و به ياري سلطنت تو دوري مي جويم از ستم پادشاهان،   هاي شياطتر 

وَ  َساَعِِت  ِمْن  أَْفَضَل  بَ ْعَدُه  َما  َو  َغِدي  اْجَعْل  َو  َصْوِمي،  َو  َصالِت  ِمْن  َما َكاَن  َو فَ تَ َقبَّْل  يَ ْوِمي،   
ُ َخرْيٌ َحاِفظاً، َو أَْنَت أَرْ  َحُم  َأِعزَِّن ِف َعِشرَيِت َو قَ ْوِمي، َو اْحَفْظِِن ِف يَ َقَظِِت َو نَ ْوِمي، فَأَْنَت اّللَّ

رْ  نَي، اللَُّهمَّ ِإِنهِ أَبْ َرأُ ِإلَْیَك ِف يَ ْوِمي َهَذا َو َما بَ ْعَدُه ِمَن اْْلَحاِد ِمَن الشِه ْْلَاِد، َو ُأْخِلُص الرَّاِْحِ ِك َو اْْلِ
َخلْ  َخرْيِ  ٍد  ُُمَمَّ َعَلى  َفَصلِه  ََثبَِة،  ِلْْلِ َرَجاًء  طَاَعِتَك  َعَلى  أُِقیُم  َو  َجابَِة،  ِلْْلِ تَ َعرُّضاً  ُدَعاِئي  ِقَك َلَك 

َك، َو أَِعزَِّن ِبِعزهَِك الَِّذي ال ُيَضاُم، َو اْحَفْظِِن ِبَعْیِنكَ  اِعي ِإََل َحقِه الَِِّت ال تَ َناُم، َو اْخِتْم ِِبالْنِقطَاِع   الدَّ
 .ِإلَْیَك أَْمرِي، َو ِِبْلَمْغِفَرِة ُعْمرِي، ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحیمُ 

پس آنچه از نماز و روزه ام صورت گرفته پذيرا باش، و فردا و روزهاي پس از آن مرا بهي  از اين ساعت و امروزم قرار ده، و مرا در بتر   
ي مهربان ترين مهربانان ين نگهدار، و توني

ي خدا و بهي  ، خويشاوندان و بستگانم عزيز گردان، و در بيداري و خواب نگهدارم باش، چرا كه توني
اري مي جويم، و دعايم را تنها براي تو خالص مي كنم تا در معر  ي به سوي تو بير 

ي دين  ك و ن 
ض خدايا من در امروزم و يكشنبه هاي ديگر از شر

ين آفريده ات محّمد، آن كه دعوت كننده مردم  اج د، و به اميد پاداش تو بر طاعتت پايداري مي كنم، پس درود فرست بر بهي  ابت قرار گير
ي خواب خودت حفظ كن، و كارم را با گسست   از همه خلق و   ت ناپذير خود، و به ديده ن 

ّ
به حقانيت تو بود، و مرا عزيز گردان با عّزت ذل

ي بسيار آمرزنده و مهربان پيوست   به تو   .و عمرم را با آمرزش خويش پايان بخش، همانا توني


