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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
دﻋﺎی ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم
دﻋﺎی آن ﺣﴬت ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد راﻫﻨ�ﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاران وی و ﺷﺎﮐﺮان ﻟﻄﻒ و اﺣﺴﺎن او ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص آن ﺧﺪاﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ )اﺳﻼم( ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪه و
ﺑﻪ راه اﺣﺴﺎن ﺧﻮد راﻫﻨ�ﯾﯽ ﮐﺮد؛ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺸﻨﻮدیاش )ﺑﻬﺸﺖ رﺿﻮان(
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎن ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪاش از ﻣﺎ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدد.
ﺣﻤﺪ ﺧﺪای را ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آن راهﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ رﺿﻮان ﯾﮑﯽ را ﻣﺎه ﺧﻮد ،ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎه روزه ،ﻣﺎه اﺳﻼم ،ﻣﺎه ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ،ﻣﺎه آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣه ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﻦﺘ را ﻗﺮار داد ﮐﻪ
ﻗﺮآن را در آن ﺑﺮای ارﺷﺎد و راﻫﻨ�ﯾﯽ ﻣﺮدم و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺸﺨﺺ �ﻮدن
ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺗﺮی آن را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﺣﱰامﻫﺎی
ﻓﺮاوان و ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی آﺷﮑﺎر روﺷﻦ �ﻮد از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﺎه آﻧﭽﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺣﻼل ﺑﻮد ﺣﺮام ﮐﺮد و ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ آن ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ را ﻣﻨﻊ �ﻮد و
ﺑﺮای آن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﺟﺎزه �ﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و �ﯽﭘﺬﯾﺮد
ﮐﻪ از آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﺐﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﺰار ﻣﺎه ﺑﺮﺗﺮی داد و آن را
ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و روح ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺮی
ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺋﻢ و ﺑﺮﮐﺖ را ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻢﻟ اﻣﮑﺎن( آﻧﭽﻪ از ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﺘﻤﯽ ﺷﺪه
ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه و ﺣﻔﻆ
ﺣﺮﻣﺘﺶ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت را در آن ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﮕﻪاﺷﻦﺘ اﻋﻀﺎء از
ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آنﻫﺎ در آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮ روزهی )واﻗﻌﯽ(
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آن ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ده ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﺎ ﴎ ﻧﺰﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﻮش،
ﺳﺨﻦِ ﻟﻐﻮ ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ و ﭼﺸ�ن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ و دﺳﺖﻫﺎﯾ�ن را ﺑﻪ ﺣﺮام
دراز ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻗﺪم ﺑﻪ راﻫﯽ ﻧﺎروا ﺑﺮﻧﺪارﯾﻢ و ﺷﮑﻢ را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﺮ ﻧﺴﺎزﯾﻢ و ﺟﺰ ﮔﻔﺘﺎر
و ﺳﺨﻦ ﺗﻮ زﺑﺎن ﻧﮕﺸﺎﯾﯿﻢ و ﺟﺰ در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻮاب ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ رﻧﺞ ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮑﺸﯿﻢ
و در ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را از ﻋﻘﺎب ﺗﻮ ﻧﮕﺎه دارد ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ )ﺑﺎ ﻟﻄﻒ
و ﮐﺮﻣﺖ ﻤﺗﺎم اﻋ�ل ﻣﺎ را ﺧﺎﻟﺺ از ﺷﺎﺋﺒﻪی رﯾﺎ و ﺳﻤﻌﻪ ﺑﮕﺮدان ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﺎ ﺗﻮ در
آن ﴍﯾﮏ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺼﻮدی ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ َﻣﻮاﻗﯿﺖ �ﺎزﻫﺎی
ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺪودش را ﻣﺸﺨﺺ �ﻮدی و واﺟﺒﺎﺗﺶ را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدی و ﴍاﯾﻄﺶ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدی و اوﻗﺎﺗﺶ را ﻣﻌﯿﻦ �ﻮدی آﮔﺎه ﺳﺎز )ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪار( و ﻣﺎ را از آن
�ﺎزﮔﺰاراﻧﯽ ﻗﺮار ده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ �ﺎز دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ارﮐﺎﻧﺶ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ�ﺎﯾﻨﺪ و آن
را در اوﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﭙﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫ�ن ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل ﺗﻮ ﻣﺤﻤﺪ )ﮐﻪ
درودﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ او و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان او ﺑﺎد( ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﻨﺖ اوﺳﺖ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد و
دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت آن را ﺑﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻃﻬﺎرت و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎز ای ﺧﺪا ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺻﻠﻪی ارﺣﺎم و ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴﺎن در
ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎز و ﻫﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ده ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺨﺸﺶ �ﺎﯾﯿﻢ
و اﻣﻮال ﺧﻮد را از ﺷﺒﻬﻪ و ﺣﺮام ﻣﱪا ﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن زﮐﺎت آن را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﻢ و
ﺑﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ از ﻣﺎ دوری ﺟﺴﺘﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ و درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ �ﻮده اﻧﺼﺎف
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺪارا ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ آنﮐﺲ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ او در راه ﺗﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫ�ﻧﺎ او
دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ �ﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ وی ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و
ﻣﺤﺒﺖ رﻓﺘﺎر �ﯽ�ﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺎ را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪار ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋ�ل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﯿﻢ و
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯽ و از ﻋﯿﺐﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎز داری ﺗﺎ ﻋﺒﺎدات و
ﻃﺎﻋﺎت و اﻧﻮاع ﺗﻘﺮبﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﻫ�ﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﺎه
ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﻪ ﺣﻖ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب و ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻣﺮﺳﻞ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
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دادهای .ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺘﯽ و
ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد وﻋﺪه دادهای ﺳﺰاوار ﺳﺎز و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺎﻋﺘﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﺑﻪ
ﮐﺮﻣﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎ را در ﺳﺎﯾﻪی رﺣﻤﺘﺖ در زﻣﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ده ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﻓﻌﺖاﻧﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺎ را از اﻧﺤﺮاف و اﻧﮑﺎر ﺗﻮﺣﯿﺪت و
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺗﻘﺼﯿﺮ در ﺛﻨﺎﮔﻮﯾﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در دﯾﻨﺖ و ﮐﻮری و ﮔﻤﺮاﻫﯽ
از راه ﴍع و آﺋﯿﻨﺖ و ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮت )ﻣﺤﱰم ﻧﺸﻤﺮدن اﻣﻮری را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﱰم ﺷﻤﺮده( و ﺧﺪﻋﻪ و ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻨﺖ ﺷﯿﻄﺎن رﺟﯿﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ .ﺑﺎر
اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﺷﺐ از ﺷﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎه
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻋﻔﻮ و رﺣﻤﺘﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ و از آﺗﺶ دوزخ آزاد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺲ ﻣﺎ
را ﻫﻢ از آن آزاد ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮار ده و ﻣﺎ را از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ
اﻫﻞ و ﯾﺎران آن ﺑﻨ� .ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺎق ﻣﺎه
)ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﻧﻮر ﻣﺎه( ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻫﻢ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز و ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن روزﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﻫﻢ از ﺻﺤﯿﻔﻪی ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﺤﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﯽ از
دوران ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻟﻮث ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﭘﺎک �ﻮده ﺑﺎﺷﯽ و از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﱪا ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ در آن ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺮدان و اﮔﺮ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ اﺳﺘﻮارﻣﺎن ﺳﺎز و اﮔﺮ
ﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺖ ﻣﺸﺤﻮن ﺳﺎز )در ﻤﺗﺎم ﺳﺎﻋﺎت آن ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﻢ( و اوﻗﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺘ�ن ﺑﯿرای و در روزش ﻣﺎ را ﺑﻪ روزه داﺷﻦﺘ
و در ﺷﺒﺶ ﺑﻪ �ﺎز و ﺗﴬع و ﺧﺸﻮع و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری در ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ ﯾﺎری ده ﺗﺎ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎی آن ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻧﺪﻫﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﺎ را در ﻫﻤﻪی ﻣﺎهﻫﺎ و روزﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار ده و از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ
ﺧﻮد ﮔﺮدان آن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارث ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮدوس اﻋﻼ ﺷﺪﻧﺪ و در آن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺛﺮوت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ و دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺪاﺗﺮس
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ﺑﻮد و ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر
ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و در اﻋ�ل ﻧﯿﮏ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﻣﺤﻤﺪ در ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ آن و در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی درودی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدی درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ آن درودﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای ﺑﺮﺷﻤﺮدن آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫ�ﻧﺎ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯽ.
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