
ِ الرهْحَمِن الرهِحيمِ   بِْسِم َّللاه

 به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهرباني اش هميشگي است

ِ الهِذي َجَعَل اللهْيَل لِبَاساً، َو النهْوَم ُسبَاتاً، َو َجَعَل النهَهاَر ُنُشوراً، لََك  اْلَحْمُد ّلِِله
اْلَحْمُد أَْن بََعْثَتنِي ِمْن َمْرَقِدي وَ لَْو ِشْئَت َجَعْلَتُه َسْرَمداً، َحْمداً َدائِماً ال يَْنَقِطُع 

ئُِق َعَدداً، اللهُهمه لََك اْلَحْمُد أَْن َخلَْقَت َفَسوهْيَت، َو أَبَداً، َو ال ُيْحِصي لَُه اْلَخال
ْرَت َو َقَضْيَت، َو أََمته َو أَْحيَْيَت، َو أَْمَرْضَت َو َشَفْيَت، َو َعاَفْيَت َو أَْبلَْيَت، َو  َقده

َمْن َضُعَفْت َعلَى اْلَعْرشِ اْسَتَوْيَت َو َعلَى اْلُمْلِك اْحَتَوْيَت، أَْدُعوَك ُدَعاَء 
 َوِسيلَُتُه، َو اْنَقطََعْت ِحيلَُتُه، َو اْقَتَرَب أََجلُُه،

ستايش خداي را كه شب را جامه، و خواب را مايه آرامش، و روز را زمينه تكاپو قرار داده، ستايش 
تنها تو را سزاست كه مرا از خوابگاهم برانگيختي و اگر مي خواستي خوابم را جاودان مي ساختي، 

يش دائم كه هرگز پايان نيابد، و سپاس بيكران كه آفريدگان از شمارش آن ناتوان اند، خدايا! ستا
ستايش تنها شايسته توست كه آفريدي و سامان دادي، و اندازه مقرر نمودي و فرمان دادي، و 
ميراندي و زنده كردي، و بيمار نمودي و درمان كردي، و بهبودي عنايت فرمودي و فرسوده ساختي، 
و بر عرش هستي استيال يافتي و بر فرمانروايي جهان چيره گشتي، تو را مي خوانم همچون 

 كسي كه وسيله اش ناكارا گشته، و رشته چاره اش گسسته، و اجلش نزديك شده

ْت إِلَى َرْحَمتَِك َفاَقُتُه، َو َعظَُمْت لَِتْفرِيِطِه  ْنيَا أََملُُه، َو اْشَتده َو تََدانَى فِي الدُّ
ُتُه َو َعْثَرتُُه، َو َخلَُصْت لَِوْجِهَك تَْوبَُتُه، َفَصل ِ َعلَى ُمَحمهٍد َحسْ 

َرُتُه، َو َكُثَرْت َزله
ٍد  ي ِبِيَن الطهاِهِريَن، َو اْرُزْقنِي َشَفاَعَة ُمَحمه

َخاتَِم النهبِي ِيَن، َو َعلَى أَْهِل بَْيتِِه الطه
ُ َعلَْيِه َو آلِِه، َو ال  تَْحرِْمنِي ُصْحبََتُه إِنهَك أَْنَت أَْرَحُم الرهاِحِميَن، اللهُهمه َصلهى َّللاه

اْقضِ لِي فِي اْْلَْربََعاِء أَْربَعاً: اِْجَعْل ُقوهتِي فِي طَاَعتَِك، وَ نََشاِطي فِي ِعبَاَدتَِك، 
َك لَِطيٌف لَِما َو َرْغبَتِي فِي ثََوابَِك، َو ُزْهِدي فِيَما ُيوِجُب لِي أَلِيَم ِعَقابَِك، إِنه 

 .تََشاءُ 

و آرزويش در دنيا كاستي يافته، و سخت بر رحمت تو نيازمند گشته، و حيرتش بر اثر كوتاهي فزوني 
يافته، و لغزش و افتادنش بسيار گشته، و بازگشتش به سوي تو خالص شده است، پس بر محم د 

و شفاعت محم د )درود خدا بر او و خاتم پيامبران و بر خاندان پاكيزه و پاك نهاد او درود فرست، 
خاندانش باد( را روزي ام فرما، و از همنشيني با او محرومم مساز، همانا تويي مهربان ترين 
مهربانان، خدايا! در چهارشنبه چهار حاجت مرا روا ساز، نيرويم را در طاعت خود، و نشاطم را در 

در آنچه كه موجب عذاب دردناك توست  بندگي خويش، و رغبتم را در پاداشت، و بي رغبتي ام را
 .قرار ده، همانا آنچه را بخواهي لطف مي فرمايي


