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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 سایت اینترنتی گلزارنور

http://golzarenoor.ir 

 

 

هیسجاد فهیصح فیوداع ماه مبارک رمضان از کتاب شر یدعا  

 متن و ترجمه

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم
 

َغبُ  لَ  َمن   یَا اَللَُّهمَّ   ال عََطاءِ  َعلَى یَن دَمُ  لَ  َمن   یَا وَ  ال َجَزاءِ  فِی یَر 

 از که خداوندى اى نیست. رغبتى پاداشت به دارى  مى ارزانى را بندگانت که نعمتهایى برابر در که خداوندى اى 

 شوى.  نمى پشیمان بخشیدن

 

َدهُ  یَُکافِئُ  لَ  َمن   یَا وَ  َواءِ  َعلَى َعب   السَّ

 دهى.  مى آن از بیش بلکه عمل، برابر نه را بنده عمل پاداش که خداوندى اى 

 

تَِداء   ِمنَّتُکَ  ل   َعف ُوکَ  وَ  اب  ل   ُعقُوبَتُکَ  وَ  تَفَضُّ  ِخیََره   قََضاُؤکَ  وَ  َعد 

 چه هر و است عدالت آیین بر عقوبتت و توست احسان و فضل مقتضاى بر تو عفو و است سابقه هیچ  بى نعمتت 

 است. آن در ما خیر کنى تقدیر

 

َطی تَ  إِن   یا   َمن عُکَ  یَُکن   لَم   َمنَع تَ  إِن   وَ  بَِمن    عََطاَءکَ  تَُشب   لَم   أَع   تَعَد ِ

 باشد. ستم روى از نه کردنت منع کنى، منع اگر و نیامیزى منت به خویش عطاى کنى، عطا اگر 

 

ُکرُ  تَهُ  أَن تَ  وَ  َشَکَرکَ  َمن   تَش  َرکَ  أَل هَم    ُشک 

 اى.  کرده الهام گفتن سپاس را او خود تو آنکه با گوید، سپاست که را کسى دهى نیک پاداش 

 

تَهُ  أَن تَ  وَ  َحِمَدکَ  َمن   تَُکافِئُ  وَ  َدکَ  َعلَّم    َحم 

 اى.  آموخته ستایشگرى را او خود تو آنکه با بستاید، را تو که را کسى دهى خیر جزاى 
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تُرُ  تَهُ  ِشئ تَ  لَو   َمن   َعلَى تَس  تَهُ  ِشئ تَ  لَو   َمن   عَلَى تَُجودُ  وَ  فََضح    َمنَع 

 عطا خواستى،  مى اگر که کنى  مى عطا کسى به ساختى.  مى رسوایش خواستى،  مى اگر که پوشى  مى را کسى عیب 

 گرفتى.  مى باز او از

 

ل   ِکالَُهَما وَ  َمن عِ  وَ  لِل فَِضیَحهِ  ِمن کَ  أَه 
لِ  َعلَى أَف عَالَکَ  بَنَی تَ  أَنَّکَ  َغی رَ  ال   التَّفَضُّ

 اى تو ولى بازگیرى. او از خویش عطاى که بود آن سزاى یکى و کنى رسوایش که بود آن خور در یکى دو آن و 

 اى  نهاده بنا تفضل بر خود کار خداوند،

 

َری تَ  وَ  َرتَکَ  أَج  َهل تَ  وَ  بِال ِحل مِ  َعَصاکَ  َمن   تَلَقَّی تَ  وَ  التََّجاُوزِ  عَلَى قُد  ل مِ  ِلنَف ِسهِ  قََصدَ  َمن   أَم   بِالظُّ

 و شوى رویاروى بردبارى با کنند، عصیان را تو که آنان با اى.  داشته جارى گناهان از گذشت بر را خود قدرت و

 دهى. مهلت کنند، خود بر ستم آهنگ که را آنان

 

ِظُرُهم   تَن  نَابَهِ  إِلَى بِأَنَاتِکَ  تَس  ِ بَهِ  إِلَى ُمعَاَجلَتَُهم   تَت ُرکُ  وَ  اْل  َّو   الت

 توبه به کارشان چاره و گردند، باز تو سوى به که باشد کنى، مدارا آنان با و دهى نمهلتشا من، پروردگار اى آرى

 سپارى،

 

ِلکَ  ِلَکی الَ  قَى لَ  وَ  َهاِلُکُهم   عَلَی کَ  یَه  َمتِکَ  یَش  ذَارِ  ُطولِ  َعن   إِلَّ  َشِقیُُّهم   بِنِع  ع  ِ  بَع دَ  وَ  إِلَی هِ  اْل 

هِ  تََراُدفِ    َعلَی هِ  ال ُحجَّ

 شقاوت طریق و شده غرور مست تو نعمت از که آن و نیفتد مهلکه در تو رضاى خالف به شود هالک باید که آن تا 

 شود. تمام او بر حجت و نماند عذر دیگرش که آنگه مگر نگردد، بدبخت گرفته پیش در

 

  َحِلیمُ  یَا عَط ِفکَ  ِمن   َعائَِده   وَ  َکِریمُ  یَا َعف ِوکَ  ِمن   َکَرما  

 خداى اى گردد، حاصل تو عطوفت از که است سودى و بخشنده خداى اى توست عفو و کرم روى از ها این همه 

 بردبار.

 

تَ  الَِّذی أَن تَ  تَهُ  وَ  َعف ِوکَ  إِلَى بَابا   ِلِعبَاِدکَ  فَتَح  ی  بَهَ  َسمَّ َّو   الت

 اى.  نامیده توبه را آن و اى  گشوده بندگانت روى به عفو در که تویى خداوند، اى 

 

یِکَ  ِمن   َدلِیال   ال بَابِ  ذَِلکَ  َعلَى َجعَل تَ  وَ  ُمکَ  تَبَاَرکَ  :فَقُل تَ  َعن هُ  یَِضلُّوا ِلئاَلَّ  َوح    اس 

 تو که نکند، گم در آن کسى تا اى،  ساخته راهنما اى  کرده وحى پیامبرت بر که را آیاتى در، این به رسیدن براى و 

 اى:  گفته خود تو، نام است متعالى و بزرگ که خداوندى اى

 

ِ  إِلَى تُوبُوا بَه   ّللاَّ ِخلَُکم   وَ  َسی ِئَاتُِکم   َعن ُکم   یَُکف ِرَ  أَن   َربُُّکم   َعَسى نَُصوحا   تَو  ِری َجنَات   یُد   ِمن   تَج 

تَِها َهارُ  تَح  َن   اْل 
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 بهشتهایى به را شما و کند محو را گناهانتان پرودگارتان، که باشد اخالص روى از اى  توبه کنید، توبه خدا درگاه به 

 است. جارى نهرها آن در که کند داخل

 

مَ  ِزی لَ  یَو  ُ  یُخ  عَى نُوُرُهم   َمعَهُ  آَمنُوا الَِّذینَ  وَ  النَّبِیَّ  ّللاَّ ِدیِهم   بَی نَ  یَس  َمانِِهم   وَ  أَی    یَقُولُونَ  بِأَی 

 راستشان سمت در و پیشاپیش نورشان و نگذارد، وفر اند  آورده ایمان او به که را کسانى و پیامبر خدا روز، آن در 

 گویند:  مى باشد. حرکت در

 

ِفر   وَ  نُوَرنَا لَنَا أَت ِمم   َربَّنَا)  [۱] (قَِدیر   ء   َشی   ُکل ِ  َعلَى إِنَّکَ  لَنَا اغ 

  توانایى. کارى هر بر تو که بیامرز، را ما و رسان کمال به ما براى را ما نور ما، ردگارپرو اى 

 
فَلَ  َمن   ُعذ رُ  فََما ِلیلِ  إِقَاَمهِ  وَ  ال بَابِ  فَت حِ  بَع دَ  ال َمن ِزلِ  ذَِلکَ  ُدُخولَ  أَغ    الدَّ

 عذر چه ورزد، غفلت راهنما گماشتن بر و در گشودن از پس ،توبه سراى ،سرایى چنین به دخول از که کسى پس 

 آورد؟ تواند

 
مِ  فِی ِزد تَ  الَِّذی أَن تَ  وَ    لَکَ  ُمتَاَجَرتِِهم   فِی ِرب َحهُم   تُِریدُ  ِلِعبَاِدکَ  نَف ِسکَ  َعلَى السَّو 

  افزایى  مى بها در آنان سود به همواره خود، بندگان با معامله در که هستى کسى تو من، خداى اى 

 

َزُهم   وَ  یَاَدهِ  وَ  َعلَی کَ  بِال ِوفَاَدهِ  فَو  ُمکَ  تَبَاَرکَ   :فَقُل تَ  ِمن کَ  الز ِ   تَعَالَی تَ  وَ  اس 

 :اى  گفته خود تو که شوند، کامیاب تو آستان بر نزول و دهى افزون به و برند سود تو با معامله در که خواهى  مى و 

  تو مرتبت است بلند و تو نام است متعالى و بزرگ

 

ثَاِلَها َعش رُ  فَلَهُ  بِال َحَسنَهِ  َجاءَ  )َمن   ی ِئَهِ  َجاءَ  َمن   وَ  أَم  َزى فاَلَ  بِالسَّ  [۲] ِمث لََها( إِلَّ  یُج 

 بیند. کیفر آن همانند تنها دهد، انجام بدى کار که هر و شود داده پاداش او به برابر ده دهد، انجام نیکى کار کس هر 
 

 

[۳] 

 بر خوشه هفت که است اى دانه مثل کنند  مى انفاق خدا راه در را خود مال که آنان مثل» اى:  گفته خود تو نیز و 

« کند.  مى برابر چند بخواهد، که را که هر پاداش خدا باشد، دانه صد اى  خوشه هر در و آورد،
 

 

َ  یُق ِرضُ  الَِّذی ذَا )َمن   قُل تَ  وَ  ضا   ّللاَّ عَافا   لَهُ  فَیَُضاِعفَهُ  َحَسنا   قَر   [۴] کَثِیَره ( أَض 

 « بیفزاید؟ برابر چند آن بر خدا تا دهد، الحسنه قرض خدا به که کیست» اى:  گفته خود تو نیز و 

 

آنِ  فِی نََظائِِرِهنَّ  ِمن   أَن َزل تَ  َما وَ    ال َحَسنَاتِ  تََضاِعیفِ  ِمن   ال قُر 

 اى.  کرده نازل حسنات شدن مضاعف باب در قرآن در که آیات این یرنظا و 

http://ahlolbait.com/doa/3594/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87#a
http://ahlolbait.com/doa/3594/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87#b
http://ahlolbait.com/doa/3594/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87#c
http://ahlolbait.com/doa/3594/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87#d
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تَُهم   الَِّذی أَن تَ  وَ  ِلکَ  َدلَل  ِغیبِکَ  وَ  َغی بِکَ  ِمن   بِقَو  تَهُ  لَو   َما َعلَى َحظُُّهم   فِیهِ  الَِّذی تَر  ُهم   سَتَر   عَن 
هُ  لَم   ِرک    أَب َصاُرُهم   تُد 

 نمودى راه چیزهایى به را آدمیان خویش، ترغیب به و فرستادى غیب عالم از که وحیى وسیله به که تویى خدایا، بار 

 بود.  مى پنهان دیدگانشان از داشتى،  مى پنهان اگر که

 

َماعُُهم   تَِعهِ  لَم   وَ  َهاُمُهم   تَل َحق هُ  لَم   وَ  أَس  ُکُرونِی فَقُل تَ  أَو  ُکم   )اُذ  ُکر  ُکُروا وَ  أَذ   لَ  وَ  ِلی اش 

فُُرونِ   [۵] ( تَک 

 تا کنید یاد مرا» اى:  گفته خود تو که آمد،  مى عاجز آن تصور از هایشان  اندیشه و ناتوان آن آواز شنیدن از وششانگ 

 « مکنید. من ناسپاسى و گویید سپاس مرا کنم. یاد را شما

 

تُم   )لَئِن   قُل تَ  وَ  تُم   لَئِن   وَ  َْلَِزیَدنَُّکم   َشَکر   لََشِدید ( َعذَابِی إِنَّ  َکفَر 
[۶]

 

 « است. سخت من عذاب که بدانید کنید کفران اگر و افزایم  مى شما نعمت بر گویید، سپاس مرا اگر» اى:  گفته نیز و 

 

ُعونِی قُل تَ  ََ و تَِجب   )اُد  بُِرونَ  الَِّذینَ  إِنَّ  لَُکم   أَس  تَک   [۷] ( دَاِخِرینَ  َجَهنَّمَ  َسیَد ُخلُونَ  ِعبَاَدتِی َعن   یَس 

 خوارى عین در که زودا کنند  مى سرکشى من پرستش از که آنهایى گویم. پاسخ ار شما تا مرا، بخوانید» اى:  گفته و 

 «آیند. در جهنم به

 

ی تَ  َکهُ  وَ  ِعبَاَده   ُدَعاَءکَ  فََسمَّ بَارا   تَر  تِک  ِکهِ  عَلَى تََوعَّد تَ  وَ  اس    دَاِخِرینَ  َجَهنَّمَ  ُدُخولَ  تَر 

 از که را کسانى و سرکشى، و خودپسندى را آن ترک و اى  اندهخو عبادت خود، درگاه به را بندگان دعاى خدایا، بار 

 اى.  داده آن خوارى و جهنم وعده تابند بر سر آن

 
ِلکَ  َشَکُروکَ  وَ  بَِمن ِکَ  فَذََکُروکَ  کَ  وَ  بِفَض  ِرکَ  َدَعو  قُوا وَ  بِأَم   فِیَها وَ  ِلَمِزیِدکَ  َطلَبا   لَکَ  تََصدَّ

ُزُهم   وَ  َغَضبِکَ  ِمن   نََجاتُُهم   َکانَت     بِِرَضاکَ  فَو 

 به را تو تو، فرمان به هم و گفتند سپاس احسانت و فضل به و کردند یاد بخششت و نعمت به را تو که روست این از 

 به کامیابیشان و تو خشم از رهاییشان بود آن در و بیفزایى، ثوابشان به تا دادند صدقه تو راه در و خواندند، دعا

 تو. خشنودى

 
لُوق   لَّ دَ  لَو   وَ  لُوقا   َمخ  ُصوفا   َکانَ  ِمن کَ  ِعبَاَدکَ  َعلَی هِ  َدلَل تَ  الَِّذی ِمث لِ  َعلَى نَف ِسهِ  ِمن   َمخ   َمو 

َسانِ  ح  ِ عُوتا   وَ  بِاْل  تِنَانِ  َمن  ُمودا   وَ  بِاِلم    ِلَسان   بُِکل ِ  َمح 

 او اى،  کرده راهنمایى را بندگانت تو که بود هکرد راهنمایى چنان را دیگر آفریده تو، آفریدگان از یکى اگر خدایا، بار 

 ستودندش.  مى زبان هر به و ساختند  مى متصف احسان و انعام صفت به را

http://ahlolbait.com/doa/3594/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87#e
http://ahlolbait.com/doa/3594/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87#f
http://ahlolbait.com/doa/3594/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87#g


5 
 

دُ فَلَکَ  ِدکَ  فِی ُوِجدَ  َما ال َحم  دِ  بَِقیَ  َما وَ  َمذ َهب   َحم  َمدُ  لَف ظ   ِلل َحم  ن ى وَ  بِهِ  تُح    إِلَی هِ  یَن َصِرفُ  َمع 

 در که معنایى و است باقى لفظى تو حمد بر که آنگاه تا و گفت توان سپاست که زمان هر تا را، تو سپاس و حمد پس 

 یافت. توان آن از اى  بهره طریق این

 

دَ  َمن   ایَ  َسانِ  ِعبَاِدهِ  إِلَى تََحمَّ ح  ِ لِ  وَ  بِاْل  لِ  وَ  بِال َمن ِ  غََمَرُهم   وَ  ال فَض  َمتَکَ  فِینَا أَف َشى َما الطَّو   وَ  نِع 

بَغَ  نَا أَس  نَا وَ  ِمنَّتَکَ  َعلَی  کَ  أََخصَّ   بِبِر ِ

 آثار اى.  ساخته غرقه عطا و بخشش در را آنان و اى  کرده عطا بندگانت به خویش فضل و احسان که خداوندى اى 

 مخصوص خویش نیکى و بر به را ما بسیار چه و بسیار. چه ما حق در تو احسان و است آشکار چه ما بر تو نعمت

 اى.  انیدهگرد

 

تَنَا َطفَی تَ  الَِّذی ِلِدینِکَ  َهَدی  تََضی تَ  الَّتِی ِملَّتِکَ  وَ  اص  تَنَا وَ  َسهَّل تَ  الَِّذی َسبِیِلکَ  وَ  ار   بَصَّر 

ل فَهَ    َکَراَمتِکَ  إِلَى ال ُوُصولَ  وَ  لََدی کَ  الزُّ

 که ساختى بینا را دیدگانمان و کردى یتهدا خود آسان و سهل شریعت خود، پسندیده آیین خود، برگزیده دین به را ما 

 آییم. واصل تو کرامت مقام به و جوییم تقرب تو به

 

رَ  ال فُُروِض  تِل کَ  َخَصائِِص  وَ  ال َوَظائِفِ  تِل کَ  َصفَایَا ِمن   َجعَل تَ  أَن تَ  وَ  اَللَُّهمَّ   َرَمَضانَ  شَه 
تَهُ  الَِّذی تََصص   الشُُّهورِ  َسائِرِ  ِمن   اخ 

 از را آن که ماهى قراردادى. را رمضان ماه واجبات، ترین خاص و وظایف ترین  برگزیده این از کىی خدایا، بار 

  اى  بخشیده دیگرى ویژگى ها ماه دیگر میان

 

تَهُ  وَ  ِمنَهِ  َجِمیعِ  ِمن   تََخیَّر  َز  تَهُ  وَ  الدُُّهورِ  وَ  اْل  قَاتِ  ُکل ِ  َعلَى آثَر  نَهِ  أَو   ِمنَ  فِیهِ  أَن َزل تَ  بَِما السَّ

آنِ  یَمانِ  ِمنَ  فِیهِ  َضاَعف تَ  وَ  النُّورِ  وَ  ال قُر  ِ   اْل 

 قرآن آن در که زیرا اى،  نهاده اش  برترى سال اوقات همه بر و فرمودى انتخاب را آن ایام، و زمانها همه بین از و  

  اى  افزوده برابر چند مؤمنان تکالیف بر و اى  کرده نازل نور و

 

تَ  وَ  یَامِ  ِمنَ  فِیهِ  فََرض  لَل تَ  وَ  ال ِقیَامِ  ِمنَ  فِیهِ  َرغَّب تَ  وَ  الص ِ رِ  لَی لَهِ  ِمن   فِیهِ  أَج   َخی ر   ِهیَ  الَّتِی ال قَد 
 شَه ر   أَل فِ  ِمن  

 را قدر شب و اى  کرده ترغیب خود عبادت براى خاستن پاى بر به را مردمان و اى  داشته واجب آن در را روزه و 

 اى.  فرموده تجلیل است بهتر ماه هزار از که

 

تَنَا ثُمَّ  َُممِ  َسائِرِ  َعلَى بِهِ  آثَر  تَنَا وَ  اْل  َطفَی  ِلهِ  اص  لِ  ُدونَ  بِفَض  نَا ال ِملَلِ  أَه  ِرکَ  فَُصم   وَ  نََهاَرهُ  بِأَم 

نَا نِکَ  قُم  لَهُ  بِعَو    لَی 

 برگزیدى. کیشها دیگر روانپی میان از و نهادى فضیلت امتها دیگر بر را ما کردى، عطا ما به را رمضان چون و 

 برخاستیم، نماز به را شبش و داشتیم روزه را روزش تو فرمان به ما پس
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ِضینَ  تَنَا ِلَما قِیَاِمهِ  وَ  بِِصیَاِمهِ  ُمتَعَر ِ ض  َمتِکَ  ِمن   لَهُ  َعرَّ نَا وَ  َرح    َمثُوبَتِکَ  ِمن   إِلَی هِ  تََسبَّب 

 نیل وسیله را آن و نهادیم روى بودى داشته ارزانى را ما که رحمتى هب ماه این در خواندن نماز و داشتن روزه با و 

 دادیم. قرار تو ثواب به

 

ِلکَ  ِمن   ُسئِل تَ  بَِما ال َجَوادُ  إِلَی کَ  فِیهِ  ُرِغبَ  بَِما ءُ  ال َمِلی أَن تَ  وَ   َحاَولَ  َمن   إِلَى ال قَِریبُ  فَض 

بَکَ    قُر 

 قرب مقام خواستاران به و داد توانى طلبند تو احسان و فضل از آنچه و داشت توانى خواهند تو از چه هر که تویى 

 هستى. نزدیک خود

 

رُ  َهذَا فِینَا أَقَامَ  قَد   وَ  د   ُمقَامَ  الشَّه  بَهَ  َصِحبَنَا وَ  َحم   َمب ُرور   ُصح 

 بود نیکو یارى و مصاحب را ما و زیست ستوده بس ما میان در رمضان ماه خداوند، اى 

 

بََحنَ وَ  بَاحِ  أَف َضلَ  اأَر  تِهِ  ان ِقَطاعِ  وَ  َوق تِهِ  تََمامِ  ِعن دَ  فَاَرقَنَا قَد   ثُمَّ  ال عَالَِمینَ  أَر    َعَدِدهِ  َوفَاءِ  وَ  ُمدَّ

 روزهایش شمار و مدتش و رسید سر به زمانش چون اما داشت. ارزانى ما به را جهان مردم سودهاى گرانبهاترین و 

 کرد. رحیل آهنگ گرفت، پایان

 

نُ فَ  ُعوهُ  نَح  نَا وَ  َعلَی نَا فَِراقُهُ  عَزَّ  َمن   ِوَداعَ  ُمَود ِ َحَشنَا وَ  َغمَّ َمامُ  لَهُ  لَِزَمنَا وَ  َعنَّا ان ِصَرافُهُ  أَو   الذ ِ

فُوظُ  َمح   ال 

 و غمگین را ما رفتنش و است گران ما بر فراقش که عزیزى با وداع همانند کنیم،  مى وداع او با اینک خداوند، اى 

  داریم نگه باید که است پیمانى ما بر را او که عزیزى کند، تنهایى وحشت فتارگر

 

َمهُ  وَ  ِعیَّهُ  ال ُحر  َمر  نُ  ال َمق ِضیُّ  ال َحقُّ  وَ  ال  رَ  یَا عَلَی کَ  اَلسَّالَمُ  قَائِلُونَ  فَنَح  ِ  َشه  بَرَ  ّللاَّ َک   ِعیدَ  یَا وَ  اْل 
ِلیَائِهِ    أَو 

 اى و خداوند ماه ترین بزرگ اى بدرود گوییم:  مى اکنون پس، نماییم. ادا باید که حقى و کنیم رعایت باید که حرمتى و 

 خدا. اولیاى عید

 

َرمَ  یَا َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  ُحوب   أَک  قَاتِ  ِمنَ  َمص  َو  ر   َخی رَ  یَا وَ  اْل  َیَّامِ  فِی شَه    السَّاَعاتِ  وَ  اْل 

 ساعتها. و روزها همه در ماه بهترین اى بودى، یار و مصاحب را ما که اوقاتى ترین  گرامى اى بدرود 

 

ر   ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  َمالُ  فِیهِ  قَُربَت   َشه  َمالُ  فِیهِ  نُِشَرت   وَ  اْل  َع    اْل 

 خداوند. بندگان شایسته اعمال از سرشار ماه اى آرزوها، به یافتن دست ماه اى بدرود 
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ُرهُ  َجلَّ  قَِرین   ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  ُجودا   قَد  ُدهُ  أَف َجعَ  وَ  َمو  ُجو    وَ  َمف قُودا   فَق    فَِراقُهُ  آلَمَ  َمر 

 مایه اى شود. افزا رنج فراقت بندى، بر رخت چون و است جلیل بس قدرت باشى، چون که قرینى و یار اى بدرود 

 است. دردناک بس ما براى دوریت که ما امید

 

باِل   آنَسَ  یف  أَلِ  ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  َحشَ  وَ  فَسَرَّ  ُمق    فََمضَ  ُمن قَِضیا   أَو 

 تألم و است خیز وحشت رفتنت بروى، چون و آرى ما دل بر آرامش و شادمانى بیایى، چون که ما همدم اى بدرود 

 افزاى.

 

  الذُّنُوبُ  فِیهِ  قَلَّت   وَ  ال قُلُوبُ  فِیهِ  َرقَّت   ُمَجاِور   ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ 

 نقصان. را ما گناهان و بود رقت را ما دلهاى بودى، ما با تا که اى  همسایه اى بدرود 

 

ی َطانِ  عَلَى أََعانَ  نَاِصر   ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  َسانِ  ُسبُلَ  َسهَّلَ  َصاِحب   وَ  الشَّ ح  ِ   اْل 

 ما پاى پیش را فضیلت و نیکى هاى راه که مصاحبى اى و دادى یاریمان شیطان برابر در که ما یاریگر اى بدرود 

 ساختى. هموار

 

ثَرَ  َما َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  ِ  ُعتَقَاءَ  أَک  عَدَ  َما وَ  فِیکَ  ّللاَّ َمتَکَ  َرَعى َمن   أَس    بِکَ  ُحر 

 داشت. نگه تو حرمت که آن است نیکبخت چه و بسیارند، چه تو در خداوند، عذاب از شدگان آزاد که بدرود 

 

َحاکَ  َکانَ  َما کَ َعلَی   اَلسَّالَمُ  َواعِ  أَس تََرکَ  وَ  لِلذُّنُوبِ  أَم  عُیُوبِ  ِْلَن    ال 

 داشتى. پوشیده که عیبها بسا چه و زدودى ما عمل نامه از که گناهان بسا چه که بدرود 

 

َولَکَ  َکانَ  َما َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  ِرِمینَ  َعلَى أَط  یَبَکَ  وَ  ال ُمج  ِمنِینَ  ُصُدورِ  فِی أَه    ال ُمؤ 

 بود. بسیار چه مؤمنان دل در تو هیبت و کشید درازا به چه کاران گنه براى تو درنگ که بدورد 

 

ر   ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  َیَّامُ  تُنَافُِسهُ  لَ  َشه  ر   ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ   اْل  ر   ُکل ِ  ِمن   ُهوَ  شَه    َسالَم   أَم 

 بود. سالمت و امن بودى، تو تا که ماهى اى بدرود نیست. تو با مسرىه توان را دیگر ماه هیچ که ماهى اى بدرود 

 

ُمالَبََسهِ  ذَِمیمِ  لَ  وَ  ال ُمَصاَحبَهِ  َکِریهِ  َغی رَ  َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ   ال 

 ناپسندى. معاشرتت در نه و بود کراهت تو مصاحبت در نه که آن اى بدرود 

 

نَا َوفَد تَ  کََما َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ    ال َخِطیئَاتِ  َدنَسَ  َعنَّا َغَسل تَ  وَ  بِال بََرَکاتِ  َعلَی 

 دادى. شو و شست گناه هاى  آلودگى از را ما و آمدى در ما بر برکات از سرشار که بدرود 
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 َسأَما   ِصیَاُمهُ  َمت ُروک   لَ  وَ  بََرما   ُمَودَّع   َغی رَ  َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ 

 خاطر. در ماللتى ات  روزه از نه و داریم دل به رىغبا نه تو از وداع هنگام به که بدرود 

 

لُوب   ِمن   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  تِهِ  قَب لَ  َمط  ُزون   وَ  َوق  تِهِ  قَب لَ  عَلَی هِ  َمح    فَو 

 اندوهناک. رفتنت از نبسته بر رخت هنوز و بودیم شادمان آمدنت از نرسیده فرا هنوز که بدرود 

 

نَا بِکَ  أُفِیضَ  َخی ر   ِمن   َکم   وَ  َعنَّا بِکَ  ُصِرفَ  ُسوء   ِمن   َکم   َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ   َعلَی 

 آمد. نصیب را ما که خیرات چه و شد دور ما از آمدنت با که بدیها چه که بدرود 

 

لَهِ  عَلَى وَ  َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  رِ  لَی   شَه ر   أَل فِ  ِمن   َخی ر   ِهیَ  الَّتِی ال قَد 

 است. بهتر ماه هزار از که را تو قدر شب آن و را تو بدرود 

 

َرَصنَا َکانَ  َما َعلَی کَ  اَلسَّالَمُ  ِس  أَح  َم  قَنَا أَشَدَّ  وَ  َعلَی کَ  بِاْل    إِلَی کَ  غَدا   َشو 

 ما دل در اشتیاق آتش رفت خواهى ما میان از که فردا و بودیم ماندنت آزمند بودى ما میان در که دیروز که بدرود 

 کشید. خواهد شعله

 

ِلکَ  عَلَى وَ  َعلَی کَ  لسَّالَمُ اَ  نَاهُ  الَِّذی فَض  نَاهُ  بََرَکاتِکَ  ِمن   َماض   َعلَى وَ  ُحِرم    سُِلب 

 بودى داده را ما این از پیش که برکات آن بر و ایم.  مانده محروم آن از اینک که را تو کرم و فضل آن و را تو بدرود 

 ایم.  داده کفش از اینک و

 

لُ  إِنَّا اَللَُّهمَّ  ف تَنَا الَِّذی الشَّه رِ  َهذَا أَه  تَنَا وَ  بِهِ  َشرَّ ِقیَاءُ  َجِهلَ  ِحینَ  لَهُ  بَِمن ِکَ  َوفَّق  َش  تَهُ  اْل   وَ  َوق 

لَهُ  ِلَشقَائِِهم   ُحِرُموا   فَض 

 روزه خویش احسان و نعمت برکت به و دادى منزلت و شرف بدان را ما که ماهى ماهیم، این آشناى ما خدایا، بار 

 محروم فضیلتش از را خویش بختى شور و نشناختند را قدرش شقى مردمان که حالى در دادى، توفیق را شتنشدا

 ماندند.

 

تَنَا َما َولِیُّ  أَن تَ  ِرفَتِهِ  ِمن   بِهِ  آثَر  تَنَا وَ  َمع  نَا قَد   وَ  ُسنَّتِهِ  ِمن   لَهُ  َهَدی  فِیِقکَ  تََولَّی   قِیَاَمهُ  وَ  ِصیَاَمهُ  بِتَو 

نَا وَ  ق ِصیر  تَ  َعلَى ی   َکثِیر   ِمن   قَِلیال   فِیهِ  أَدَّ

 بودى تو نمودى. راه آن سنت به و کردى عنایت توفیق ماه این شناخت به و برگزیدى را ما که بودى تو خداوند، اى 

 جاى به بسیار از اندکى و ورزیدیم قصور ما چند هر داشتى، ارزانى نمازگزاردن و داشتن روزه توفیق را ما که

 ردیم.آو

 
دُ  فَلَکَ  اَللَُّهمَّ  َساَءهِ  إِق َرارا   ال َحم  ِ تَِرافا   وَ  بِاْل  َضاَعهِ  اع  ِ  ِمن   وَ  النََّدمِ  َعق دُ  قُلُوبِنَا ِمن   لَکَ  وَ  بِاْل 

تِذَارِ  ِصد قُ  أَل ِسنَتِنَا  اِلع 
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 براى معترفیم. ویشخ تبهکارى به و کنیم  مى اقرار خویش بدکردارى به که حالى در راست تو حمد خدایا، بار 

 طلبیم.  مى پوزش تو از صدق سر از و ایم  شده پشیمان دلمان اعماق در اگر توست رضاى

 

نَا را   التَّف ِریطِ  ِمنَ  فِیهِ  أََصابَنَا َما َعلَى فَأ ُجر  تَد ِرکُ  أَج  لَ  بِهِ  نَس  ُغوبَ  ال فَض   بِهِ  نَع تَاضُ  وَ  فِیهِ  ال َمر 
رِ  أَن َواعِ  ِمن   ُروِص ال مَ  الذُّخ    َعلَی هِ  ح 

 مرغوب فضیلت بر آن یارى به که ده پاداشى را ما ایم،  ورزیده تو طاعت در ماه این در که قصورى برابر در پس 

 بستانیم. ایم  شده مشتاق آن به که را گوناگون هاى  اندوخته آن و یابیم دست

 
ِجب   وَ  نَا َما َعلَى ُعذ َرکَ  لَنَا أَو  ر  َماِرنَا اب لُغ   وَ  کَ َحق ِ  ِمن   فِیهِ  قَصَّ ِدینَا بَی نَ  َما بِأَع   َشه رِ  ِمن   أَی 

بِلِ  َرَمَضانَ    ال ُمق 

 کن. دراز دیگر رمضان تا را ما عمر و بپذیر خود حق اداى در را ما تقصیر عذر 

 

تَنَاهُ  فَإِذَا لُهُ  أَن تَ  َما تَنَاُولِ  عَلَى فَأَِعن ِا بَلَّغ  ِعبَاَدهِ  ِمنَ  أَه  تَِحقُّهُ  بَِما ال ِقیَامِ  إِلَى نَاأَد ِ  وَ  ال   الطَّاَعهِ  ِمنَ  یَس 

 منزلتى به را ما و کنیم عبادتت توست خداوندى سزاى که سان آن تا ده یاریمان رسیدیم، دیگر رمضان به چون و 

  توست طاعت سزاوار که رسان

 
رِ  وَ  َری نِ  فِی ِلَحق ِکَ  دََرکا   یَُکونُ  َما ال عََملِ  َصاِلحِ  ِمن   لَنَا أَج  ه  رِ  ُشُهورِ  ِمن   الشَّ  الدَّه 

 باشد. بایسته دیگر، رمضان و رمضان این در را تو حق اداى که برگمار اى  شایسته اعمال چنان به و 

 

نَا َما وَ  اَللَُّهمَّ  ِرنَا فِی بِهِ  أَل َمم  نَا أَو   إِث م   أَو   لََمم   ِمن   َهذَا َشه    ذَن ب   ِمن   فِیهِ  َواقَع 

 ایم،  شده آن مرتکب یا ایم،  کرده گناه قصد اگر ماه این در خدایا، بار 

 

تََسب نَا وَ  د   َعلَى َخِطیئَه   ِمن   فِیهِ  اک  یَان   َعلَى أَو   ِمنَّا تَعَمُّ نَا نِس  نَا أَوِ  أَن فَُسنَا فِیهِ  ظَلَم  َمه   بِهِ  ان تََهک   ُحر 

 َغی ِرنَا ِمن  

 را دیگرى حرمت پرده یا ایم،  داشته روا خود بر ستمى فراموشى سر از یا زده، سر ما از خطایى عمد به یا 

 ایم،  دریده

 

د   َعلَى فََصل ِ  نَا وَ  آِلهِ  وَ  ُمَحمَّ تُر  نَا لَ  وَ  بِعَف ِوکَ  َعنَّا اع فُ  وَ  بِِست ِرکَ  اس  یُنِ  فِیهِ  تَن ِصب   ِْلَع 
  الشَّاِمتِینَ 

 دیدگان برابر در و کن عفو را ما و پوش فرو اغماض پرده در ما گناه و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدایا، بار 

  مده قرار کنندگان شماتت

 

نَا تَب ُسط   لَ  وَ  نَا وَ  الطَّاِعنِینَ  أَل ُسنَ  فِیهِ  َعلَی  تَع ِمل  تَ  ِلَما َکفَّاَره   وَ  ِحطَّه   یَُکونُ  بَِما اس   فِیهِ  ِمنَّا أَن َکر 

ِلکَ  وَ  تَن فَدُ  لَ  الَّتِی بَِرأ فَتِکَ    یَن قُصُ  لَ  الَِّذی فَض 
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 کارى به خود ناپذیر نقصان کرم و فضل و نیافتنى پایان رأفت به را ما و مگردان دراز ما حق در طاعنان زبان و 

 پوشد. فرو یا ببرد میان از اى،  نپسندیده را آن تو و ایم شده مرتکب ماه این در که را خطاهایى که برگمار

 

د   ىَعلَ  َصل ِ  اَللَُّهمَّ  بُر   وَ  آِلهِ  وَ  ُمَحمَّ ِرنَا ُمِصیبَتَنَا اج  مِ  فِی لَنَا بَاِرک   وَ  بِشَه  ِرنَا وَ  ِعیِدنَا یَو   فِط 

 فراق این اندوه بر را ما تو اندوهگینیم، رمضان شدن سپرى از ما او. خاندان و محمد بر بفرست درود خدایا، بار 

 گردان. مبارک ما بر ار گشادن روزه روز و عید روز این و ده خیر پاداش

 

عَل هُ  وَ  م   َخی رِ  ِمن   اج  نَا َمرَّ  یَو  لَبِهِ  َعلَی  َحاهُ  وَ  ِلعَف و   أَج  ِفر   وَ  ِلذَن ب   أَم   َما وَ  ذُنُوبِنَا ِمن   َخِفیَ  َما لَنَا اغ 
  َعلَنَ 

 را ما گناه و وردهآ ما سوى به را تو عفو و گذشته ما بر که باشد روزهایى بهترین شمار از عید روز که کن چنان 

 بیامرز. را ما نهان و آشکار گناهان خدایا، بار است. زدوده

 

نَا اَللَُّهمَّ  لَخ  رِ  َهذَا بِان ِسالَخِ  اس  ه  نَا وَ  َخَطایَانَا ِمن   الشَّ ِرج   َسی ِئَاتِنَا ِمن   بُِخُروِجهِ  أَخ 

  برهان گناهان ورطه از رفتنش، با و نماى پاک گناه لوث از را ما ماه این رسیدن پایان به با خداوند، اى 

 

عَل نَا وَ  عَدِ  ِمن   اج  ِلهِ  أَس  َزلِِهم   وَ  بِهِ  أَه  ما   أَج  فَِرِهم   وَ  فِیهِ  قِس    ِمن هُ  َحظ ا   أَو 

 همه از بیش و بوده بیشتر همه از نصیبشان و اند  پرداخته تو عبادت به آن در که ده قرار کسانى ترین نیکبخت از و 

 اند.  تهیاف بهره آن از

 

رَ  َهذَا َرَعى َمن   وَ  اَللَُّهمَّ  ه  َمتَهُ  َحِفظَ  وَ  ِرَعایَتِهِ  َحقَّ  الشَّ ِظَها َحقَّ  ُحر   َحقَّ  بُِحُدوِدهِ  قَامَ  وَ  ِحف 
 تُقَاتِهَا َحقَّ  ذُنُوبَهُ  اتَّقَى وَ  قِیَاِمَها

 و داشته نگه حرمتش و کرده رعایت اوست شایسته که چنان آن ماه این حق تو، بندگان از کسى اگر خدایا، بار 

  کرده پرهیز گناهان از و آورده جاى به را آن احکام و خود وظایف

 

بَ  أَو   بَه   إِلَی کَ  تَقَرَّ َجبَت   بِقُر  َمتَکَ  َعَطفَت   وَ  لَهُ  ِرَضاکَ  أَو    عَلَی هِ  َرح 

 نهاده، روى او بر تو رحمت و شده نصیبش تو خشنودى که سان آن جسته، تقرب تو به و 

 

ِدکَ  ِمن   ِمث لَهُ  لَنَا َهب  فَ  ِطنَا وَ  ُوج  عَافَهُ  أَع  ِلکَ  ِمن   أَض  لَکَ  فَإِنَّ   فَض    یَِغیضُ  لَ  فَض 

 خود فضل از آن برابر چند و دار ارزانى نیز ما به نیازیت  بى خزانه از دهى، مى را او که مزدى همانند خداوند، اى 

 نیست، نقصان را تو فضل خزاین که فرماى، عطا

 

َسانِکَ  َمعَاِدنَ  إِنَّ  وَ  تَِفیضُ  بَل   تَن قُصُ  لَ  َخَزائِنَکَ  إِنَّ  وَ  نَى لَ  إِح   لَل عََطاءُ  عََطاَءکَ  إِنَّ  وَ  تَف 
 ال ُمَهنَّا

 گواراست. بخششى چه تو بخشش و نشود فنا دستخوش تو احسان معادن و است، افزایش در همواره بلکه 
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د   َعلَى َصل ِ  اَللَُّهمَّ  تُب   وَ  آِلهِ  وَ  ُمَحمَّ مِ  إِلَى فِیهِ  لَکَ  تَعَبَّدَ  أَو   َصاَمهُ  َمن   أُُجورِ  ِمث لَ  لَنَا اک   یَو 

 ال ِقیَاَمهِ 

 قیامت روز تا را ماه این که کسى مزد چونان بنویس مزدى ما براى و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدایا، بار 

 است. کرده عبادت را تو و داشته روزه

 

مِ  فِی إِلَی کَ  نَتُوبُ  إِنَّا اَللَُّهمَّ  ِرنَا یَو  تَهُ  الَِّذی فِط  ِمنِینَ  َجعَل   ُسُرورا   وَ  ِعیدا   ِلل ُمؤ 

 یکدیگر، گرد به مسلمانان اجتماع روز مؤمنان، شادمانى و عید روز فطر، روز این در ما خداوند، اى 

 

لِ  وَ  َمعا   ِملَّتِکَ  ِْلَه  تَشَدا   وَ  َمج  نَاهُ  ذَن ب   ُکل ِ  ِمن   ُمح  نَاهُ  سُوء   أَو   أَذ نَب  لَف  نَاهُ  َشر    َخاِطرِ  أَو   أَس  َمر    أَض 

 خود دل در که بد خیال هر از و زده، سر ما از پیش زین که زشت کار هر از و ایم  شده مرتکب که گناه هر از 

 کنیم،  مى توبه ایم،  داشته پنهان

 

بَهَ  َدَها یَعُودُ لَ  وَ  ن ب  ذَ  إِلَى ُرُجوع   َعلَى یَن َطِوی لَ  َمن   تَو   َخِطیئَه   فِی بَع 

 نگردد، باز گناه به دیگر بار و نیست گناه به بازگشتش خیال دل در که کسى توبه 

 

بَه   تِیَابِ  وَ  الشَّک ِ  ِمنَ  َخلََصت   نَُصوحا   تَو  َها  اِلر  ضَ  وَ  ِمنَّا فَتَقَبَّل  هَا ثَب ِت نَا وَ  عَنَّا ار   عَلَی 

 و شو خشنود ما از و بپذیر ما از را اى توبه چنین خدایا، بار ریب. و شک گونه هر از عارى زگشت،با  بى اى  توبه 

 گردان. قدم ثابت توبه آن در را ما

 

ُزق نَا اَللَُّهمَّ  فَ  ار  َوِعیدِ  ِعقَابِ  َخو  قَ  وَ  ال  ُعودِ  ثََوابِ  َشو  ُعوکَ  َما لَذَّهَ  نَِجدَ  َحتَّى ال َمو   َکأ بَهَ  وَ  بِهِ  نَد 
تَِجیُرکَ  َما   ِمن هُ  نَس 

 در ایم  خواسته تو از که را آنچه لذت تا را، بهشت نعیم به شوق و را جهنم عقاب از خوف ساز ما روزى خداوند، اى 

 وارهیم. آوریم  مى پناه تو به آن از آنچه اندوه از و یابیم

 

عَل نَا وَ  ابِینَ  ِمنَ  ِعن َدکَ  اج  َجب تَ  الَِّذینَ  التَّوَّ ُهم   قَبِل تَ  وَ  َمَحبَّتَکَ  م  لَهُ  أَو   یَا َطاَعتِکَ  ُمَراَجعَهَ  ِمن 

َدلَ    ال عَاِدِلینَ  أَع 

 به که اى  پذیرفته و اى  داشته ارزانى آنان به را خود محبت که آور در کنندگانى توبه شمار در را ما خداوند، اى 

 دادگران. دادگرترین اى گردند، باز تو طاعت

 

َهاتِنَا وَ  آبَائِنَا َعن   تََجاَوز   اَللَُّهمَّ  لِ  وَ  أُمَّ مِ  إِلَى َغبَرَ  َمن   وَ  ِمن ُهم   َسلَفَ  َمن   َجِمیعا   ِدینِنَا أَه   یَو 
 ال ِقیَاَمهِ 

 اند،  ننوشیده مرگ جام هنوز که آنان و اند  بسته جهان از دیده که آنان ما، همکیشان و مادران و پدران از خداوند، اى 

 گذر. در
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د   َعلَى ل ِ صَ  اَللَُّهمَّ  بِینَ  َمالَئَِکتِکَ  َعلَى َصلَّی تَ  َکَما آِلهِ  وَ  نَبِی ِنَا ُمَحمَّ  َکَما آِلهِ  وَ  َعلَی هِ  َصل ِ  وَ  ال ُمقَرَّ

سَِلینَ  أَن بِیَائِکَ  َعلَى َصلَّی تَ    ال ُمر 

 او بر و اى.  فرستاده درود خود مقربین مالئکه بر که همچنان بفرست درود او خاندان و ما پیامبر محمد بر خدایا، بار 

 اى.  فرستاده درود خود مرسل پیامبران بر که سان آن بفرست، درود خاندانش و

 

اِلِحینَ  ِعبَاِدکَ  َعلَى َصلَّی تَ  کََما آِلهِ  وَ  َعلَی هِ  َصل ِ  وَ  عَالَِمینَ  َربَّ  یَا ذَِلکَ  ِمن   أَف َضلَ  وَ  الصَّ   ال 

 اى آنها، درود از تر بر درودى اى، فرستاده درود را خود صالح بندگان که سان آن خاندانش، و او بر بفرست درود و 

 جهانیان. پروردگار

 

شود، ما دعاى استجابت سبب و گردد ما نصیب آن سود و رسد ما به آن برکت که درودى 

 

 خود تو و کرد توان توکل بدو که هستى کسى کارسازترین و یافت توان رغبت بدو که هستى کسى تر کریم تو که 

 قدیر. ء شی کل على أنت و هستى. خود درگاه سائالن به کسان ترین  بخشنده

 

 منبع: صحیفه سجادیه
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