
 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 عبسسوره مبارهک 

يت ديگران  توهج وژيه هب قرآن و زتكيه   و تكريم هدا
 

 از موضوعات سوره( طهارت براي تدبر )ايجاد طهارت در خود از منظر يكي

 ه،شد نوشته متعددى صحف و در- براي آنها است اىرا که تذکره ها منت گذاشته، و قرآنخداوند کريم بر انسان

 ىسفيران دست به و آن را -تناقض و شك و لغو و باطل هر از و پليدى هر از پاکيزه و القدر، رفيع و معظم صحفى

نيكوکارند، به سويشان فرستاد تا طعامي نيكو در اختيارشان قرار  هم عمل رد و بزرگوار، پروردگارشان نزد ذاتًا که

 دهد که با تناول آن به ذکر و حقيقت هستي راه يابند. بنابراين در اين مرحله الزم است بدانيم:

 ايم؟براي پياده شدن قرآن در زندگي خود چه اقداماتي را داشته. 1

 ايم؟اي هر روز و هر لحظه خود قرار دادهآيا قرآن را به عنوان طعامي پاکيزه بر

هاي  يابي به طهارت الزم است براي نزديك شدن هر چه بيشتر با قرآن ابتدا آن را به عنوان يكي از اولويتبراي دست

 اصلي، سپس به عنوان اولويت اصلي و پس از گذشت زمان تنها اولويت زندگي قرار دهيم.

 طهارت ماست.    اثر کيمياگر او در هدايت سّر باور به قرآن و الزم است بدانيم،

 رتقارا ا هاي منظمي مشخص کنيم و هر ماه با ارزيابي آن، برنامه خودبنابراين الزم است براي مطالعه قرآن برنامه

 دهيم.

اصاًل  م وآورند را با تكريم، لطف، عنايت، مهرباني و اخالق نيكو راهنمايي کنيافرادي که به دين و قرآن پناه مي. 2

کنند، شناسيم هدايت نميهاي آنها از ايشان روي برنگردانيم، زيرا دين و قرآن از مسيرهايي که ما ميبه دليل ناتواني

 بلكه داراي قدرت مافوق تصور هستند.

 توجه نماييد: 1در پايان اين درس و کتاب، به دعاي ختم قرآن از صحيفه سجاديه

 ُنورًا َأنَزلَتُه الَِّذي ِکَتاِبَك َختِم َعَلى َأَعنَتِني ِإنَّكَ  َاللَُّهمَّ .1

 َقَصصَتهُ  َحِديٍث ُکل  َعَلى َفضَّلَتهُ  وَ  َأنَزلَتهُ  ِکَتاٍب ُکل   َعَلى ُمَهيِمنًا َجَعلَتُه َو .2
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 َأحَكاِمكَ  َشَراِئِع َعن ِبهِ  َأعَربَت ُقرآناً  وَ  َحَراِمكَ  وَ  َحاَلِلَك َبيَن ِبهِ  َفَرقتَ  ُفرَقانًا َو .3

 َتنِزيالً  -آِلِه َو ِهَعَلي َصَلَواُتَك- ُمَحمٍَّد َنِبي كَ  َعَلى َأنَزلَتهُ  َوحياً  َو َتفِصيالً  ِلِعَباِدكَ  َفصَّلَتُه ِکَتابًا َو .4

 ِبات َباِعهِ  الَجَهاَلِة َو الضَّاَلَلِة ُظَلمِ  ِمن َنهَتِدي ُنورًا َجَعلَتُه َو .5

 اسِتَماِعهِ  ِإَلى يِقالتَّصِد ِبَفَهِم َأنَصَت ِلَمن ِشَفاًء َو .6

 ُبرَهاُنهُ  الشَّاِهِديَن َعِن َيطَفأُ  اَل ُهًدى ُنورَ  وَ  ِلَساُنهُ  الَحق  َعِن َيِحيفُ  اَل ِقسطٍ  ِميَزاَن َو .7

 ُسنَِّتهِ  َقصَد َأمَّ  َمن َيِضل   اَل َنَجاةٍ  َعَلمَ  َو .8

 هِ ِعصَمتِ  ِبُعرَوِة َتَعلََّق َمن الَهَلَكاِت َأيِدي َتَناُل ال َو .9

 ِعَباَرِتهِ  ِبُحسِن َألِسَنِتَنا َجَواِسيَ  َسهَّلَت َو ِتاَلَوِتِه َعَلى الَمُعوَنَة َأَفدَتَنا َفِإذ َاللَُّهمَّ .10

 ُموَضَحاتِ  َو َشاِبِهِهِبُمَت اإِلقَرارِ  ِإَلى َيفَزعُ  وَ  آَياِتهِ  ِلُمحَكِم التَّسِليِم ِباعِتَقاِد َلَك َيِديُن وَ  ِرَعاَيِتِه َحقَّ َيرَعاُه ِممَّن َفاجَعلَنا .11

 َبي َناِتهِ 

 ِعلَمهُ  َورَّثَتَنا وَ  ُمَكمَّاًل َجاِئِبهِ َع ِعلمَ  َألَهمَتُه َو ُمجَماًل -آِلِه وَ  َعَليهِ  اللهُ  َصلَّى- ُمَحمٍَّد َنِبي َك َعَلى َأنَزلَتُه ِإنَّكَ  َاللَُّهمَّ .12

 ُمَفسَّراً 

 َحمَلهُ  ُيِطق َلم َمن َفوقَ  ِلَترَفَعَنا َعَليهِ  َقوَّيَتَنا َو ِعلَمهُ  َجِهَل َمن َعَلى َفضَّلَتَنا َو .13

 َفضَلهُ  وَ  َشَرَفهُ  ِبَرحَمِتكَ  َعرَّفَتَنا وَ  َحَمَلًة َلهُ  ُقُلوَبَنا َجَعلَت َفَكَما َاللَُّهمَّ .14

 َلهُ  الُخزَّاِن آِلِه َعَلى َو ِبهِ  الَخِطيبِ  ُمَحمٍَّد َعَلى َفَصل  .15

 َطِريِقهِ  َقصِد َعن الزَّيُغ ِلَجَناَيخَت اَل َو َتصِديِقِه ِفي الشَّك  ُيَعاِرَضَنا اَل َحتَّى ِعنِدَك ِمن ِبَأنَُّه عَتِرفُ َي ِممَّن اجَعلَنا َو .16

 عِقِلهِ َم ِحرزِ  َلىِإ الُمَتَشاِبَهاِت ِمَن َيأِوي َو ِبَحبِلِه َيعَتِصمُ  ِممَّن اجَعلَنا وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .17

 الُهَدى َيلَتِمسُ  الَ  وَ  ِبِمصَباِحهِ  ِبُحَيسَتص وَ  ِإسَفاِرهِ  ِبَتَبل ِج َيقَتِدي وَ  َصَباِحهِ  ِبَضوِء َيهَتِدي وَ  َجَناِحهِ  ِظل  ِفي َيسُكنُ  َو .18

 َغيِرهِ  ِفي

 آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َفَصل  ِإَليَك الر َضا ُسُبلَ  ِبآِلِه َأنَهجَت َو َعَليَك ِللدَّاَلَلِة َعَلمًا ُمَحمَّدًا ِبِه َنَصبتَ  َکَما وَ  َاللَُّهمَّ .19

 َمةِ السَّاَل َمَحل   ِإَلى ِفيهِ  َنعُرُج ُسلَّمًا وَ  الَكَراَمةِ  َمَناِزِل َأشَرِف ِإَلى َلَنا َوِسيَلةً  الُقرآَن اجَعِل َو .20

 الُمَقاَمةِ  َدارِ  َنِعيمِ  َعَلى ِبَها َنقَدمُ  يَعةً َذِر وَ  الِقَياَمةِ  َعرَصِة ِفي النََّجاةَ  ِبهِ  ُنجَزى َسَببًا َو .21

 أَلبَراِرا َشَماِئِل ُحسنَ  َلَنا َهب َو اأَلوَزارِ  ِثقَل َعنَّا ِبالُقرآنِ  احُطط وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .22

 ِبَتطِهيِرِه ٍسَدَن ُکل  ِمن ُتَطه َرَنا َحتَّى النََّهاِر َأطَرافَ  َو اللَّيِل آَناَء ِبِه َلكَ  َقاُموا الَِّذيَن آَثاَر ِبَنا اقفُ  َو .23

 ُغُروِرهِ  ِعِبُخَد َفَيقَطَعُهم الَعَمِل َعِن اأَلَملُ  ُيلِهِهُم َلم وَ  ِبُنوِرِه اسَتَضاُءوا الَِّذيَن آَثاَر ِبَنا َتقُفَو َو .24



 الَوَساِوِس َخَطَراِت َو لشَّيَطاِنا َنَزَغاِت ِمن َو ُموِنسًا اللََّياِلي ُظَلِم ِفي اَلَن الُقرآَن اجَعِل َو آِلِه َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .25

 َحاِرساً 

 ُمخِرسًا آَفٍة اَم َغيِر ِمن الَباِطِل ِفي الَخوِض َعنِ  ألَِلِسَنِتَنا َو َحاِبسًا الَمَعاِصي ِإَلى َنقِلَها َعن ألَِقَداِمَنا َو .26

 َفهمَ  ُقُلوِبَنا ِإَلى ُتوِصَل تَّىَح َناِشرًا ااِلعِتَباِر َتَصف حِ  ِمن َعنَّا الَغفَلةُ  َطَوتِ  ِلَما وَ  َزاِجرًا اآلَثامِ  افِ اقِتَر َعِن ِلَجَواِرِحَنا َو .27

  َعَجاِئِبِه

 احِتَماِلهِ  َعِن َصاَلَبِتَها َعَلى الرََّواِسي الِجَباُل َضُعَفِت الَِّتي َأمَثاِلِه َزَواِجَر َو .28

 َضَماِئِرَنا ِصحَّةِ  نعَ  الَوَساِوِس َخَطَراِت ِبهِ  احُجب وَ  َظاِهِرَنا َصاَلحَ  ِبالُقرآنِ  َأِدم وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .29

 ُأُموِرَنا ُمنَتَشرَ  ِبهِ  اجَمع وَ  َأوَزاِرَنا َعاَلِئَق َو ُقُلوِبَنا َدَرَن ِبِه اغِسل َو .30

 ُنُشوِرَنا يِف اأَلکَبرِ  الَفَزِع َيوَم اأَلَماِن ُحَلَل ِبِه اکُسَنا وَ  َهَواِجِرَنا َظَمأَ  َعَليَك الَعرضِ  َموِقِف ِفي ِبهِ  َأروِ  َو .31

 اإِلماَلِق َعَدِم ِمن َخلََّتَنا ِبالُقرآِن اجُبر وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .32

 اأَلخاَلِق َيَمَداِن وَ  الَمذُموَمةَ  الضََّراِئَب ِبِه َجن بَنا وَ  َزاقِ اأَلر َسَعِة ِخصَب وَ  الَعيشِ  َرَغَد ِبهِ  ِإَليَنا ُسق َو .33

 َقاِئداً  ِجَناِنَك وَ  ِرضَواِنكَ  ِإَلى الِقَياَمةِ  ِفي َلَنا َيُكوَن َحتَّى الن َفاِق َدَواِعي َو الُكفِر ُهوَّةِ  ِمن ِبِه اعِصمَنا َو .34

 َشاِهدًا َحَراِمِه َتحِريِم وَ  َحاَلِلهِ  ِبَتحِليِل ِعنَدَك ِلَما وَ  َذاِئدًا ُحُدوِدَك يَتَعد  َو ُسخِطَك َعن الد نَيا ِفي َلَنا َو .35

 اأَلِنيِن هَدَج وَ  الس َياِق َکرَب َأنُفِسَنا َعَلى الَموتِ  ِعنَد ِبالُقرآنِ  َهو ن وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .36

 الُغُيوبِ  ُحُجِب ِمن ِضَهاِلَقب الَموتِ  َمَلكُ  َتَجلَّى َو َراقٍ  َمن ِقيَل َو التََّراِقَي الن ُفوُس َغتِ َبَل ِإَذا الَحَشاِرجِ  َتَراُدفَ  َو .37

 اِقالَمَذ َمسُموَمةَ  َکأسًا الَموِت ُذَعاِف ِمن َلَها َدافَ  َو الِفَراِق َوحَشةِ  ِبَأسُهِم الَمَناَيا َقوِس َعن َرَماَها َو .38

 ِميَقاتِ  ِإَلى الَمأَوى َيِه الُقُبوُر َکاَنِت َو اأَلعَناِق ِفي َقاَلِئَد اأَلعَماُل َصاَرِت وَ  انِطاَلٌق وَ  َرِحيٌل اآلِخَرةِ  ِإَلى ِمنَّا َدَنا َو .39

 التَّاَلقِ  َيوِم

 َبعدَ  الُقُبوَر اجَعِل َو الثََّرى ِقَأطَبا َبيَن الُمَقاَمِة ُطوِل َو الِبَلى َداِر ُحُلوِل ِفي َلَنا َباِرك وَ  آِلِه َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .40

 َمَناِزِلَنا َخيرَ  الد نَيا ِفَراِق

 اِمَناآَث ِبُموِبَقاِت الِقَياَمةِ  َحاِضِري ِفي َتفَضحَنا الَ  َو َماَلِحِدَنا ِضيقِ  ِفي ِبَرحَمِتكَ  َلَنا افَسح َو .41

 َزَللَ  َعَليَها الَمَجاِز وَمَي َجَهنََّم ِجسِر اضِطَراِب ِعنَد ِبِه َثب ت َو اِمَناَمَق ُذلَّ َعَليَك الَعرِض َموِقفِ  ِفي ِبالُقرآنِ  ارَحم َو .42

 َأقَداِمَنا

 الطَّامَّةِ  َيومِ  ِلَأهَوا َشَداِئِد وَ  الِقَياَمةِ  َيوَم َکربٍ  ُکل   ِمن ِبهِ  َنج َنا َو ُقُبوِرَنا ُسَدَف الَبعثِ  َقبلَ  ِبِه َنو ر َو .43

 النََّداَمةِ  َو الَحسَرِة َيومِ  ِفي الظََّلَمةِ  ُوُجوُه َتسَود  َيومَ  ُوُجوَهَنا َبي ض َو .44

 َنَكدًا َعَليَنا الَحَياَة َتجَعِل اَل وَ  ُوّدا الُمؤِمِنيَن ُصُدورِ  ِفي َلَنا اجَعل َو .45



 اِدكَ ِلِعَب َنَصَح َو مِرَكِبَأ َصَدَع وَ  ِرَساَلَتكَ  َبلَّغَ  َکَما َرُسوِلَك وَ  َعبِدكَ  ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .46

 ِلسًاَمج ِمنَك النَِّبي يَن َأقَرَب الِقَياَمةِ  َيومَ  -آِلِه َعَلى َو َعَليِه َصَلَواُتَك- َنِبيََّنا اجَعل َاللَُّهمَّ .47

 َجاهًا ِعنَدَك َأوَجَهُهم وَ  َقدرًا ِعنَدَك َأَجلَُّهم وَ  َشَفاَعةً  ِمنكَ  َأمَكَنُهم َو .48

 ُبرَهاَنُه َعظ م وَ  ُبنَياَنُه َشر ف َو ُمَحمٍَّد آِل َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصل  َاللَُّهمَّ .49

 َرَجَتهُ َد ارَفع َو ُنوَرُه َأِتمَّ  َو َوجَهُه َبي ض َو َوِسيَلَتُه َقر ب َو َشَفاَعَتُه َتَقبَّل وَ  ِميَزاَنهُ  َثق ل َو .50

 َسِبيَلهُ  ِبَنا اسُلك َو ِمنَهاَجُه ِبَنا ُخذ َو ِهِملَّتِ  َعَلى َتَوفََّنا َو ُسنَِّتِه َعَلى َأحِيَنا َو .51

 ِبَكأِسهِ  اسِقَنا َو َحوَضُه َأوِردَنا َو ُزمَرِتِه ِفي احُشرَنا َو َطاَعِتِه َأهِل ِمن اجَعلَنا َو .52

 َواِسَعةٍ  َرحَمٍة ُذو ِإنََّك َکَراَمِتَك َو َفضِلَك َو َخيِرَك ِمن َيأُمُل َما َأفَضَل ِبَها ُتَبل ُغُه َصاَلًة آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى اللَُّهمَّ َصل  َو .53

 َکِريمٍ  َفضٍل َو

 ِمن َأَحدًا َجَزيَت َما َأفَضَل َسِبيِلَك ِفي َجاَهَد َو ِلِعَباِدكَ  َنَصَح َو آَياِتَك ِمن َأدَّى وَ  ِرَسااَلِتَك ِمن َبلَّغَ  ِبَما اجِزِه َاللَُّهمَّ .54

 الُمصَطَفينَ  الُمرَسِليَن َأنِبَياِئكَ  وَ  الُمَقرَِّبيَن َماَلِئَكِتكَ 

   َبَرَکاُته َو الله َرحَمُة َو الطَّاِهِريَن الطَّي ِبيَن آِلِه َعَلى َو َعَليِه السَّاَلُم َو .55

 نازل نورى همانند را آن که کتابى کنم، تالوت انجام تا آغاز از را تو کتاب که دادى يارى مرا تو خداوند، اى .1

 اىکرده

 .اىنهاده برتريش اىگفته که سخن هر بر و اىساخته گواهش اىکرده از اين نازل پيش که کتاب هر بر و .2

 آشكار خويش احكام و شرايع بدو که است قرآنى. اىکرده جدا هم از را حرامت حالل و بدو که است فرقانى .3

 .اىساخته

 دمحم پيامبرت بر که است وحيى. اىدهکر بيان روشن و واضح را چيز هر بندگان براىآن  در که است کتابى .4

 .اىکرده نازل صلى الله عليه و آله

 برهيم، نادانى و گمراهى هاىتاريكي از آن پرتو در که اىداده قرار نورى را قرآن خدايا، بار .5

 نهد، گوش آن بر تصديق سر از که هر براى شفايى و .6

 نيست، خاموشى را برهانش فروغ که ايتىهد چراغ و نشود، منحرف حق از اشزبانه که عدلى ترازوى و .7

 نشود. گمراه ساخت پيشه او آيين و نهاد اشپى در قدم که هر که نجاتى رايت و .8

 .نرسد بدو هالکت دست زد، عصمتش دستاويز در چنگ آنكه و .9

 گرفتى، بر ما زبان از خشونت نيكويش عبارات به و دادى يارى قرآن تالوت به را ما که همچنان خداوند، اى .10



 اعتقاد با و ورزندمى سعى اوست درخور که سان آن او، حراست و نگهداشت در که ده قرار کسانى از را ما اينك .11

 تسليم رس از واضحاتش داليل و متشابهات برابر در و کنندمى عبادت را تو محكماتش، آيات برابر در تسليم به

 .نمايندمى اقرار

 به علم و فرستادى آله و عليه الله صلى محمد پيامبرت بر تفسيرى، و شرح هيچبى را قرآن اين تو خدايا، بار .12

 دادى ميراث به ما به را آن تفسير علم و فرمودى، الهام او به سراسر را هايششگفتي

 بر ات بخشيدى، توانايى قرآن شناخت به را ما و نهادى برترى نبود اىبهره قرآنش علم از که کس آن بر را ما و .13

 .دهى برترى و شرف ندارندرا  آن حمل ىيارا که کسانى

 شناساندى، ما به آن فضيلت و شرف خود رحمت به و ساختى قرآن حامالن را ما هاىدل که همچنان خدايا، بار .14

 بفرست درود قرآنند، علم خازنان که او خاندان و است قرآن خطيب که صلى الله عليه و آله محمد بر .15

 اب ترديد، و شك هيچ تا شده، نازل تو نزد از قرآن که معترفند صدق سر از که ده قرار کسانى زمره در را ما و .16

 .نلغزاند راه در را ما چيز هيچ نهاديم قرآن راست راه به قدم چون و نكند معارضه ما يقين

 زنندمى چنگ قرآن ريسمان در که ده قرار کسانى زمره در را ما و بفرست درود او خاندان و محمد بر خدايا، بار .17

 جويندمى پناه او استوار دژ به وامانند باطل از حق شناخت در چون و

 فرا ار فروزان مشعل آن و يابندمى خويش راه تابناکش صبح پرتو در و آرامندمى بالهايش گسترده سايه در و .18

 .آموزندنمى هدايت ىکس از او جز و افروزندمى او چراغ از خويش معرفت چراغ و دارندمى خود راه

 باشد تو سوى به خلق راهنماى تا افراشتى بر علمى چون را او و دادى قرآن را محمد که همچنان داوند،خ اى .19

 بفرست درود او خاندان و محمد بر پس ساختى، آشكار خويش خشنودى هاىراه محمد آل راهنمايى به و

 اهجايگ به بدان که نردبانى و فرارويم، کرامت منازل ترينشريف بر بدان که ساز اىوسيله ما براى را قرآن و .20

 کنيم، عروج سالمت و امن

 تبهش دارالمقام نعيم از بدان که افزارى دست و يابيم پاداش را رستاخيز عرصه در رهايى بدان که سببى و .21

 .جوييم تمتع

 و صفات و بردار ما دوش از گناهان سنگينى بار قرآن يمن به و بفرست درود او خاندان و محمد بر خدايا، بار .22

 دار ارزانى نيكانمان خصال

 کارش به و خوانندمى قرآن تو رضاى براى شامگاه، و بامداد و هنگام شب حال، همه در که بر آنان راه به و .23

 سازى پاکيزه آلودگى هر از را ما رحمتش آب به تا بندند،مى



 کارشان از نفسانى هاىاهشخو و آرزوها و اندجسته روشنايى قرآن نور از که گذارى پيشمان فرا کسانى راه و .24

 .سازد تباهشان فريب و خدعه به تا نداشت باز

 و هاکشش برابر در و گردان ما مونس شب تاريكى در را قرآن و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدايا، بار .25

 .ده قرار ما نگهبان انگيز، وسوسه خاطرات و شيطان هاىگرايش

 آفتى بى هيچ باطل سخن گفتن از را زبان و دارد باز معاصى راه ردنسپ از را ما هاىپا قرآن که کن چنان و .26

 گرداند، الل ،باشد رسيده را زبان که

 پيش شده پيچيده غفلت دست به که را هاعبرت طومار و آيد مانع گناهان ارتكاب از را ما جوارح و اعضا و .27

 بگشايد، ما روى

 ما هاىدل به ،ناتوانند آن تحمل از سخت هاىکوه که آن دهنده هشدار هاىقصه و هامثل و قرآن عجايب تا .28

 .يابد راه

 هاىخاطره تطاول و بخش دوام را ما ظاهر آراستگى ،قرآن به و بفرست درود او خاندان و محمد بر خدايا، بار .29

 بدار دور ما ضماير صفاى از انگيزوسوسه

 آور سامان به ما هاىريشانيپ و بگسل گناهان از ما دل پيوند و بزداى ما هاىدل از آلودگى و .30

 روز در و ده تسكين ما تشنگى ايستيم،مى تو پيشگاه به براي بازخواست قيامت سوز طاقت گرماى در چون و .31

 .بپوش ايمنى جامه ما، پيكر بر بزرگ وحشت روز ،رستاخيز

 نماى برانج نيازىبى به را ما بينوايى قرآن، يمن به و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدايا، بار .32

 دار دور نكوهيده خصال و ناپسند صفات از را ما و کن عطا ما به رزق وسعت و نعمت فراوانى و خوش زندگى و .33

 خشنودى سوى به ما رهنماى قيامت در تا دار، امان در است نفاق موجب آنچه و کفر گودال به غلتيدن فرو از و .34

 باشد تو بهشت و

 .باشد گواه را تو حرام و حالل احكام و کند حفظ تو حدود از تجاوز و تو سخط از دنيا در را ما و .35

 جان اندوه کن آسان ما بر قرآن مدد به رسد، فرا مرگ چون و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدايا، بار .36

 را ناليدن رنج و را کندن

 اىنندهک افسون آيا :دگوي يكى حال آن در و رسدمى گلوگاه به جان که هنگامى به را هانفس افتادن تنگنا به و .37

 شود آشكار غيب هاىپرده درون از جان، گرفتن براى مرگ فرشته حال اين در نيست؟

 بياميزد مرگ قتال زهر از جامى برايش و بگشايد او سوى به فراق وحشت تيرهاى مرگ کمان از و .38



 آن از و افتد هاگردن بر هايىقالده چونان اعمال و شود نزديك آخرت سراى به بستن بر رخت و رحيل زمان و .39

 .شود ما مأواى گورها رستاخيز روز تا پس

 طبقات ميان را ما دراز درنگ و کهنه سراى آن به را ما ورود و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدايا، بار .40

 قرار ده ما منازل بهترين را ما گورهاى دنيا، از ما شدن بيرون از پس. گردان مبارك ما بر سرد خاك

 آيند،مى گرد عرصات در که مردم انبوه ميان در را ما و ساز فراخ ما تنگ گورهاى خويش رحمت و فضل هب و .41

 .مساز رسوا مانکننده تباه گناهان کيفر به

 حمتر ما بيچارگى و بر خوارى قرآن برکت به ايم،ايستاده صف به تو پيشگاه در که هنگام آن در خداوند، اى .42

 .نلغزد پاهايمان که بخش ثبات قرآن به را ما جهنم، لرزان پل از گذشتن هنگام به و آور

 حساب روز اندوه از و بخش روشنى قرآن به ما گورهاى ظلمت برانگيزى، گور قبل از آنكه ما را از خداوند، اى .43

 .ده رهايى قيامت انگيز هول لحظات و

 گردان روى يدسپ را ما رويند، سياه ستمكاران که ندامت و حسرت روز آن در خداوند، اى .44

 .مگردان دشوار ما بر ما زندگى و انداز مؤمنان هاىدل در ما دوستى و .45

 به وت فرمان و رسانيد مردم به تو پيام آنكه پاس به خود،پيامبر  و خود بنده محمد بر بفرست درود خدايا، بار .46

 .داد نيكو اندرزهاى را بندگانت و کشيد خلق گوش در بلند آواز

 تو به ترنزديك پيامبران همه از حشر روز ، درالله عليه و آله صلى ما پيامبر جايگاه که نک چنان خداوند، اى .47

 باشد.

 .باشد ترافزون همه از حشمتش و جاه و فراتر همه از تو نزد در منزلتش و ترپذيرفته همه از شفاعتش و .48
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 فضل و خير از مايه برترين به را او آن برکت به که درودى او، خاندان و محمد بر من خداى اى بفرست درود .53
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