
ِ الرهْحَمِن الرهِحیمِ   بِْسِم َّللاه

 به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی اش همیشگی است

ْحیَاِء، َو اْْلِخرِ بَْعَد َفَناِء اْْلَْشیَاِء، اْلَعلِیِم الهِذی ْنَشاِء َو اْْلِ ِ اْْلَوهِل َقْبَل اْْلِ  اْلَحْمُد ّلِِله
ال یَْنَسٰى َمْن َذَکَرُه، َو ال یَْنُقُص َمْن َشَکَرُه، َو ال یَِخیُب َمْن َدَعاُه، َو ال یَْقطَُع 
ْشِهُد َجِمیَع 

ُ
ْشِهُدَک َو َکَفٰى بَِک َشِهیداً، َو أ

ُ
َرَجاَء َمْن َرَجاُه، اللهُهمه إِن ِی أ

َو َمْن بََعْثَت ِمْن أَْنبِیَائَِک َو  َمالئَِکتَِک َو ُسکهاَن َسَماَواتَِک َو َحَملََة َعْرِشَک،
ُ ال إِلََه إاِل أَْنَت،  ُرُسلَِک، َو أَْنَشْأَت ِمْن أَْصَناِف َخْلِقَک، أَن ِی أَْشَهُد أَنهَک أَْنَت َّللاه

ستایش خدای را که آغاز هستی است پیش از آفرینش و حیات بخشی، و پایان هستی است 
از یاد مبرد آن را که یادش کند، و کم نگذارد از آنکه شکرش را به پس از نابودی هرچیز، دانایی که 

جای آورد، و ناامید نسازد آن را که خواندش، و قطع نکند امید آن که به او امید بست، بار خدایا! تو 
را گواه می گیرم و تو برای گواهی کافی هستی، و گواه می گیرم همه فرشتگانت و ساکنان 

ن عرشت و رسوالن و پیامبرانی که برانگیختی، و انواع مخلوقات که آفریدی آسمان هایت و نگهبانا
)همه و همه را گواه می گیرم( بر اینکه باور دارم که همانا تویی خدا، شایسته پرستشی جز تو 

 نیست،

دا َوْحَدَک ال َشرِیَک لََک َو ال َعِدیَل، َو ال ُخْلَف لَِقْولَِک َو ال تَْبِدیَل، َو أَنه ُمَحمه 
ْلَتُه إِلَى اْلِعبَاِد َو َجاَهَد  ُ َعلَْیِه َو آلِِه َعْبُدَک َو َرُسولَُک، أَدهٰى َما َحمه َصلهى َّللاه
َر بَِما ُهَو َحقٌّ ِمَن الثهَواِب، َو أَْنَذَر بَِما  ِ َعزه َو َجله َحقه اْلِجَهاِد، َو أَنهُه بَشه فِی َّللاه

ُهمه ثَب ِْتنِی َعلَٰى ِدینَِک َما أَْحیَْیَتنِی، ُهَو ِصْدٌق ِمَن اْلِعَقابِ،
 الله

یگانه ای؛ شریکی نداری و بی همتایی و تخلف و تبدیلی در گفتارت نیست، و اینکه محم د ـ که 
خدا بر او و خاندان او درود فرستد ـ بنده و فرستاده توست، رسالتی را که بر عهده اش نهاده بودی 

ر راه خدا به حق کوشید، و به پاداشی که حق است مژده داد، و از عذابی به بندگانت ادا کرد، و د
 که راست است بیم داد، خدایا! تا زنده ام مرا بر دین خود ثابت بدار،

اُب،  وَ ال تُزِْغ َقْلبِی بَْعَد إِْذ َهَدْیَتنِی، وَ َهْب لِی ِمْن لَُدْنَک َرْحَمًة، إِنهَک أَْنَت اْلَوهه
ٍد، َو اْجَعْلنِی ِمْن أَْتبَاِعِه َو ِشیَعِتِه، َو َصل ِ َعلَى ُمحَ  ٍد َو َعلَٰى آِل ُمَحمه مه

اْحُشْرنِی فِی ُزْمَرتِِه، َو َوف ِْقنِی ِْلََداِء َفْرضِ اْلُجُمَعاِت، َو َما أَْوَجْبَت َعلَیه فِیَها 
َجَزاِء، إِنهَک أَْنَت اْلَعزِیُز ِمَن الطهاَعاتِ، َو َقَسْمَت ِْلَْهلَِها ِمَن اْلَعطَاِء فِی یَْوِم الْ 

 .اْلَحکِیمُ 

و دلم را پس از آنکه به نور هدایت روشن نمودی گمراه مکن، و از نزد خود رحمتی بر من ببخش 
چرا که تنها تو بخشاینده ای، درود فرست بر محم د و خاندان محم د و مرا از پیروان و شیعیان او قرار 

ن، و بر انجام واجبات جمعه ها و طاعاتی که در آن بر من الزم نمودی ده، و در گروه او محشورم گردا
توفیقم ده، و عطایی که در رستاخیز برای اهل جمعه قرار داده ای نصیبم گردان، چه همانا تویی 

 .قدرتمند حکیم


