ﺧﻮاﻧـﺪن دﻋـﺎی ﺳﻼﻣﺘـﯽ اﻣـﺎم زﻣـﺎن
)ﻋﺞ( ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﯾﺎد و ذﮐﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﺮﺟﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎد و ﻧﺎم آن ﺣﻀﺮت و ﺗﻮﺟﻪ دادن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آن وﺟﻮد
ﻧﺎزﻧﯿﻦ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮی
دوﻟﺖ آﺑﺎدی و از ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﻠﻮﮐﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮐﺸﻤﯿﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا ﺧﻮردن  ،دﻋﺎی
ﻣﻌﺮوف »اﻟﻠﻬﻢ ﮐﻦ ﻟﻮﻟﯿّﮏ اﻟﺤﺠﻪﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ…« ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﺲ از ﻏﺬا ،دﻋﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﻋﺎ ،ﭘﺒﺶ
از ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﺟﺎﺑﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ،اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﺞ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﯽ ّ ﻧﻌﻤﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻻزم اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ ،زﻧﺪه ﮐﺮدن ﯾﺎد ﺣﻀﺮت
در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺣﻀﺮت ،آﺛﺎر وﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﺧﯿﺮ
دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﺎ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺧﯿﺮ و اﯾﻦ دﻋﺎی ﮐﻮﺗﺎه را ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض
دوﺳﺘﯽ ﻧﺎﺑﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ و اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﺗﻮﺳﻼت ﺑﻪ
ﺳﺮاغ او ﻣﯽآﯾﺪ و از ذﻫﻨﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ او
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﯽ ،ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا اﯾﻦ دﻋﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺷﻮد
و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ» :اﻟﻠ ّﻬ ُﻢ َّ ﮐ ُﻦ ْ ﻟ ِﻮ َﻟ ِﯿِّﮏ َ
اﻟ ْﺤ ُﺠ َّﻪِ ﺑ ْﻦ ِ اﻟ ْﺤ َﺴ َﻦ ِ ﺻ َﻠ َﻮاﺗ ُﮏ َ ﻋ َﻠ َﯿْﻪِ وَ ﻋ َﻠﻰ آﺑﺎﺋِﻪِ
ﻓﯽ ﻫﺬ ِهِ اﻟﺴ ّﺎﻋ َﻪِ وَ ﻓﯽ ﮐ ُﻞ ِّ ﺳﺎﻋ َﻪ ٍ وَﻟ ِﯿّﺎً وَ ﺣﺎﻓ ِﻈﺎً وَ
ـﮑ ِﻨَﻪُ
ـﻰ ﺗ ُﺴ ْـ
ـﺎً ﺣ َﺘ ّـ
ـﺮاً وَ دَﻟﯿﻼ ً وَ ﻋ َﯿْﻨـ
ـﺪا وَ ﻧﺎﺻ ِـ
ﻗﺎﺋِـ
َ
أ ر ْﺿ َﮏ َﻃ َﻮ ْﻋﺎً وَ ﺗ ُﻤ َﺘ ِّﻌَﻪُ ﻓﯿﻬﺎ ﻃ َﻮﯾﻼ ً«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ ﻧﯿﺰ در اﮐﺜﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻓﺮاوان دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﻋﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻗﺎﺟﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻧﻮد ﻓﺎﯾﺪه و اﺛﺮ دﻋﺎ ﺑﺮای ﻓﺮج اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ(
در ﺧﺼﻮص آﺛﺎر و ﻓﻮاﺋﺪ دﻋﺎی ﺟﻬﺖ ﻓﺮج اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﺛﻮاب ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺪ اول
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﯿﺎل اﻟﻤﮑﺎرم ﺑﻪ ﻧﻮد اﺛﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﺮج آﻗﺎ
ﺟﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﻧﻮد ﺛﻮاب ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ از
ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۱ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم(  :ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮج ﮐﻪ ﻓﺮج ﺷﻤﺎ در آن اﺳﺖ.
 -۲اﯾﻦ دﻋﺎ ﺳﺒﺐ زﯾﺎد ﺷﺪن ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
 -۴ﻧﺸﺎﻧﻪ ی اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
 -۵زﻧﺪه ﮐﺮدن اﻣﺮ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( اﺳﺖ.
 -۶ﻣﺎﯾﻪ ی ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﻟﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
 -۷ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن اﺳﺖ.
 -۸اداء ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ،ﮐﻪ اداء ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﯽ،واﺟﺐ
ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ.
 -۹ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 -۱۰ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( در ﺣﻖ او دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -۱۱ﺷﻔﺎﻋﺖ آن ﺣﻀﺮت در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۱۲ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ( ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۱۳اﯾﻦ دﻋﺎ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ اﻟﻬﯽ و ﻃﻠﺐ ﻓﻀﻞ و ﻋﻨﺎﯾﺖ او اﺳﺖ.
 -۱۴ﻣﺎﯾﻪ ی اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۱۵اداء اﺟﺮ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
 -۱۶ﻣﺎﯾﻪ ی دﻓﻊ ﺑﻼ اﺳﺖ.
 -۱۷ﺳﺒﺐ وﺳﻌﺖ روزی اﺳﺖ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 -۱۸ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۱۹ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ دﯾﺪار آن ﺣﻀﺮت در ﺑﯿﺪاری ﯾﺎ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ان
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 -۲۰ﺳﺒﺐ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 -۲۱از ﺑﺮادران ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲۲ﻓﺮج ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( زودﺗﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 -۲۳ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲۴وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ.
 -۲۵آﺛﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲۶ﻓﻀﯿﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ و اداء اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲۷زﯾﺎد ﺷﺪن اﺷﺮاف ﻧﻮر اﻣﺎم )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( در دل او اﺳﺖ.
 -۲۸ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ،ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 -۲۹ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﺗﻘﻮی اﺳﺖ.
 -۳۰رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

 -۳۱ﺳﺒﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ.
 -۳۲ﻧﺰد اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۳۳ﺑﻪ ﺛﻮاب ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 -۳۴از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻫﺎی اﺧﺮوی ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
 -۳۵ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﻪ او ﻣﮋده ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳۶اﯾﻦ دﻋﺎ اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺧﺪا و رﺳﻮل )ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و
ﺳﻠّﻢ( اﺳﺖ.
 -۳۷ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( و در درﺟﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۳۸ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۳۹ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۴۰ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۴۱دﻋﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ( ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 -۴۲ﮐﺮدارﻫﺎی ﺑﺪ او ﺑﻪ ﮐﺮدارﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
-۴۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻋﺒﺎدت  ،او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
 -۴۴ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ دور ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۴۵ﺛﻮاب ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮم را دارد.
 -۴۶ﺛﻮاب اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او را دارد.
 -۴۷ﭘﺎداش ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( را
دارد.
 -۴۸ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ اﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 -۴۹ﻧﻮر او ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ -روز ﻗﯿﺎﻣﺖ – درﺧﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۵۰ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮔﻨﻬﮑﺎران را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -۵۱دﻋﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ  ،ﺷﺎﻣﻠﺶ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
 -۵۲ﺑﯽ ﺣﺴﺎب داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮد.
 -۵۳از ﺗﺸﻨﮕﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
 -۵۴در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان اﺳﺖ.
 -۵۵ﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﺮاش روی اﺑﻠﯿﺲ و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن دل او اﺳﺖ.
 -۵۶روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد.
 -۵۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
 -۵۸در ﺳﺎﯾﻪ ی ﮔﺴﺘﺮده ی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽ
ﺷﻮد – ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل آن دﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵۹ﭘﺎداش ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻮﻣﻦ را دارد.
 -۶۰ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ – ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺟﻪ – دﻋﺎ ﺷﻮد،
ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۶۱دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۶۲ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮای او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۶۳از ﻧﯿﮑﺎن ﻣﺮدم – ﭘﺲ از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( – ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۶۴اﯾﻦ دﻋﺎ اﻃﺎﻋﺖ از اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن را واﺟﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۶۵ﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۶۶ﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ( ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
 -۶۷اﯾﻦ دﻋﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 -۶۸از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 -۶۹ﺣﺴﺎب او آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -۷۰اﯾﻦ دﻋﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-۷۱اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
 -۷۲ﺑﺎﻋﺚ دوری ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۷۳دﻋﺎی ﻫﻨﮕﺎم ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮازدﻋﺎی ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر اﻣﺎم
اﺳﺖ.

)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم(

 -۷۴ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن درﺑﺎره اش دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۷۵دﻋﺎی ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ اﻟﺴﺎﺟﺪﯾﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( – ﮐﻪ ﻧﮑﺎت و ﻓﻮاﺋﺪ
ﻣﺘﻌﺪدی دارد -ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۷۶اﯾﻦ دﻋﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺛﻘﻠﯿﻦ )ﮐﺘﺎب و ﻋﺘﺮت( اﺳﺖ.
 -۷۷ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
 -۷۸ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
 -۷۹ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﻮاب ﻫﻤﻪ ی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ او ﻣﯽ رﺳﺪ.
 -۸۰ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 -۸۱اﯾﻦ دﻋﺎ ﺛﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و
ﺳﻠّﻢ( ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه را دارد.
 -۸۲ﺛﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه را
دارد.
 -۸۳ﺛﻮاب اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن – ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺟﻪ –
را دارد.
 -۸۴در اﯾﻦ دﻋﺎ  ،ﺛﻮاب ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ.
 -۸۵ﭘﺎداش ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺮﯾﻢ را دارد.
 -۸۶در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۸۷درﺟﺎت او در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.
 -۸۸از ﺑﺪی ﺣﺴﺎب در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

 -۸۹ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺷﻬﺪای روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۹۰و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم( را در ﭘﯽ
دارد.
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺲ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی

