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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهارمدعای 

 درود بر تصدیق کنندگان رسل

درود و رحمت فرست بر پیروان پیامربان و ای�ن آورندگان به غیب از اهل  پروردگارا،

آنان همچنان در  یبرخاسته، ول ی آنان زمین، در آن هنگام که معاندین به معارضه

اشتياق به پيامربانت حقايق ا�ان را پذيرفته، در هر عرص و زمانی که پیامربی را به 

ص) که محمد (رسالت برگزیدی و برای امتش راهن� قرار دادی، از زمان آدم تا حرضت 

 .باد آنان ی اند، پس درود بر همه همگی پیشوایان هدایت و راهن�یان اهل تقوا بوده

محمد ، به ويژه پ�وان حرضت قرار دهاين پ�وان را مشمول آمرزش  یبار الها همگ

شدند او آزمايش  یدر يار  یخوش یص) كه مصاحبتش را نيكو داشتند و به پيشامدها(

و به قبول  از حرضتش شتافتند یبه بهرتین وجه در یاری او قدم برداشتند) و به پذيراي(

 ه كه داليل رسالت خويش را به گوششان رسانيد پذيرفتندو آنگا دعوتش سبقت جستند

پدران و  یتيغ به رو  یو حت اش از زن و فرزند چشم پوشيدند كلمه یو در راه اعال 

 .پرسان خويش كشيدند

كه هرگز زيان  یو به اميد تجارت داشتند  یدرود تو بر آنان كه از جان و دل دوستش م

الوثقای) آي� او چنگ زدند ةكه چون به (عرو  نورزيدند و آنا  ینداشت به او عشق م

، گسسته شد یقبل یو با پيوند خوردن با حرضتش پيوندها مطرود فاميل خود شدند

ه و ب گفتند آنان را از رضوان خويش خشنود ساز کپس به پاس آنچه در راه تو تر 

تو  یرابا پيامربت پاداش خ� عنايت فرما، كه ب یخاطر قطع رابطه با ديگران و همكار 

را ترجيح دادند،  یدست برداشته تنگنا و سخت یزندگ یو از فراخ گفته کوطن را تر 

 از اينان در راه ترويج دين مورد ستم قرار گرفتند. یپس گروه كث� 

كردند عنايت  یپیروان صحابه) كه نيكو از آنان پ�و تابع� (بار الها بهرتين پاداش را به 

را كه در ا�ان آوردن بر ما  ی: پروردگارا، ما و برادرانفرما، آنان كه چن� نيايش كنند

و در هدف آنان گام  گرفتند بيامرز، آنان كه در ه�ن مس� حركت كردند یپيش
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و در  و هرگز در بينش خود دچار ترديد نگشتند و همچون آنان زيستند برداشتند

ه راه افتادند و ب کحاب پاننمودند، به دنبال مشعل فروزان اص کاز آثارشان ش یپ�و 

بودند جز مرام آنان نگزيده، از هدايت آنان برخوردار  یو مرام آنان برخاسته یبه يار 

 آنان روا نداشتند. ی را درباره ی) و هرگز تهمتیأ ر هم صدا و هم (

 پس از تابعین) از امروز تا روز قيامت یها تابع� (نسلبار الها درود فرست بر پ�وان 

و بر هر كس از آنان كه تو را اطاعت كرد، چنان درود و  شان ذريّهو بر همرسان و 

بهشت  یها و در باغ یحرضتت محفوظ گردان یآن از نافرمان ی یلهوس بهكه  یرحمت

و هم  یشيطان آنان را مصون گردان ی هحيل و از مكر و یرضوانت وسعت كامل عطا كن

و  یده شان یاریطلبيدند  یكه از تو بر آن يار  یینيكو یآنان را بر كارها ،به آن رحمت

 ،و باز به ه�ن رحمت یهم از حوادث ناگوار شب و روز جز حوادث خ� محفوظ دار 

فقط به لطف و كرمت و طمع و آرزو به  یبر اعتقاد نيكو و اميدوار  یآنان را برانگيز 

و آرزوی لطف و از امید و بیم خلق به سوی امید  یکرسهرا  ها آندل توست (آنچه نزد 

زدن به ساحت  یعدالت یو آنان را از تهمت ب )یبرگردانکرمت و خوف خشیتت 

 و شاید مقصود این باشد،( یدار ديگران مصون  یقدست، به علت فقر خود و ثروتند

 ها آنآنان را از تهمت زدن به ثروتندان به علت رزق و روزی فراوان مصون داری) به 

آخرت است  ی هتوش و عمل صالح را كه یعطا كن ینعاجل فا یزهد در نعم دنيا

 .ییعال بعد از مرگ �ا یو آنان را مهيا یگردان ها آنمحبوب 

و از هر  و جان دادن را بر آنان آسان ساز مرگ را به كامشان گوارا دار یبار الها تلخ

را به  ها آنمعاف دار و  یفتنه و فساد عافيت بخش و از در افتادن به آتش دوزخ ابد

 فرما. ییمحل امن و امان كه آرامگاه پرهيزكاران است راهن�

 اللهم عجل لولیک الفرج
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