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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهل و سومدعای 

 هالل یتدعای آن حرضت هنگام رؤ

مسیر (گذرگاه تقدیر  در و ای آنکه پیوسته و رسیع،بردار  فرمانای مخلوق مطیع و 

تو  ی یلهوس بهو ای چرخنده در فلک تدبیر، من به آنکه  باشی یممعین) در حرکت 

و تو را  و مبه�ت را در پرتوت آشکار ساخت ای�ن دارم را روشن �ود ها یکیتار

و تو را  قدرت خویش قرار داد یها عالمتفرمانروایی و عالمتی از  یها نشاننشانی از 

غروب و حالتی درخشان  گاهی به نقص و گاهی به ک�ل، زمانی به طلوع و زمانی به

این احوال مطیع وی و شتابان به  ی و حالتی گرفته مسخر خویش �ود، تو در همه

و چه دقیق  تو بکار برده ی هستی، چه شگفت انگیز است تدبیری که درباره اش ارده

تو انجام داده، تو را کلید ماهی نو برای کاری نو ساخته، پس از  ی است آنچه درباره

و زمامدار مقدرات من و تو است که  ه�ن خدایی که پروردگار من و توخدا بخواه، 

قرار دهد که گذشت روزها آن  و تو را ماه برکتی بر محمد و خاندان او درود فرستد

و ماه طهارتی قرار دهد که گناهان آن را نیاالید، ماه ایمنی از  برکت را از بین نربد

و ماه میمنت  طالعی که نحسی در آن نباشد، ماه خوش ها یزشتو سالمتی از  ها آفت

بدی، ماه  گونه هرو آسایش بدون دشواری و ماه خیر آکنده از  و برکت بدون گرفتاری

 .حسان و سالمت و اسالم بوده باشدایمنی و ای�ن و نعمت و ا

کسانی قرار ده که  ینخشنودترو ما را از  بار الها بر محمد و خاندان او درود فرست

 ینسعادتندترکسانی که به آن نگاه کرده و  ترین یزهپاکو  طالع شده آنانر این ماه ب

و از  و ما را در این ماه توفیق توبه عطا فرما اند یدهکوشکسانی که در آن به عبادت تو 

عافیت  یها جامهو  و شکر نعمتت را به ما ارزانی دار گناه و ارتکاب معصیت باز دار

انجام طاعاتت در این ماه نعمت را بر ما تام کن، زیرا که  ی یلهوس بهو  را بر ما بپوشان

 باد. اش یزهپاکو درود خدا بر محمد و خاندان پاک و  یا ستودهتو بسیار بخشنده و 

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	43-sahife-doaye43

