
 

 

 1 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 فجر ی تأمّلی در سوره

 دشمن خارجی،فساد درونی،  ها، رمز فروپاشی نظام سوگندهای قرآن، فجر،ی  سورهکلیدواژگان: 

نفس دو گروه فاسد و پاک،  پیامدهای اخروی، اندوزی، ثروتقدرت،  های حکومتی، پذیری نظام آسیب

 .مطمئنّه

فرصنت   منن دراینن جلسنه    .خیلی منطق عظیم و بزرگی است ،حاکم است ی فجر بر سورهمنطقی که 

اینن   !ت مطالعه بفرماییند کنم این سوره را با دقّ ا توصیه میامّ ؛این سوره نگاه تفسیری بیندازم برندارم 

 مخاطب و مصندا  اصنلی  این است که ش هم علتّ .الحسینةسورکه معروف است به  ستا ای سوره

ُُ  اي. است الحسین اهللاباعبدحضرت  ،آیات پایانی این سوره ْْ ٰٰ رَبـكِ  راِيـَی    یاْرِجِعـ؛ اْلُمْطَمِئ َّـ ُ أَيَـّتُـَها الـ ـَّ ِإلـ

سنوگندهای  ، ورود به اینن سنوره   و خدای متعال در آستانه  1ی.َج َّتِـ یاْدُخِلـ وَ  ؛یِعبادِ ی فِ  یفَاْدُخلِ ؛ َمْرِيیَّ   

ِِ  وَ  :سوگند به جفت و طا  ،انهگدههای  سوگند به شب ،سوگند به فجر ؛است بیان فرموده بزرگی ْْ ـ الشَّ

ْْرِ  وَ  ََ عرض کردم که امروز فرصت نیست  .رود بندد و می میکه رخت بر  آن هنگام ،و سوگند به شب 2،الْـ

چنه   ؛داردهنای عظیمنی    چه نکتنه  یکچهار سوگند بزرگ هر این  وارد نگاه تفسیری شوم و بگویم که

 .اشناره کننم   خواهم فقط یک نکته را می؛ چه تفسیر انفسی دارد و مصادیق آفاقی و چه مفاهیم انفسی

جایگناه قابنل    ،هایی کنه یناد کنردیم    این سوگند آیا در فرماید خدای متعال می ]از این سوگندها،[ بعد
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ن برای اثبنات درسنتی سنخن و    آهای قر در سوره ها سوگند ؟لی برای صاحبان خرد و اندیشه نیستتأمّ

 قُ دَ ْصـأَ  خنود   هنم  و اسنت  حنق  سنخنش  هنم خدای متعال  چون قطعاً ؛راستگو بودن گوینده نیست

 .بدانیم درست و بپنداریم راست را او حرفما  تا بخورد سوگند ی مابرا ندارد یپس نیاز ؛است 3ینلِ ئِ القـا

 ؛کنند  بینان منی  بعند از سنوگندها   که خندای متعنال    ت آن مطلبی استیّنشان دادن اهمّسوگند برای 

 خندای  ،عظنیم  هنای  سنوگند  اینن  از بعند  حال .کندجلب  آن بزرگی و تیّاهمّ بهها را  هخواهد توجّ می

رَبَُّ  أََلْم ْـََر َكْیَف فَـَعَل ؛ دکردن سقوط که مقتدری های حکومت و بزرگ های نتمدّ به کند می اشاره متعال

های بسیار مقتندری   که پایگاه ،رمبا قوم اِ ؟آیا دیدی خدا چگونه رفتار کرد با عاد 4:ادِ ِإَرَم ذاِت اْلِعمـ؛ اد  ِبعـ

هنا را بنه خنود  نسنبت      سنقوط اینن قندرت   خدای متعال دهم که  ه میجا من توجّ از همین ؟داشتند

ید فرما می ؛ها را ساقط کردند رهبران به پیروزی رسیدند و رژیم ،گوید مردم انقالب کردند نمی .دهد می

؟ قنومی  چه کرد آیا دیدی خدا با قوم عاد .ی استمهمّ ی و این نکته !خدا بودم این کار را کردم که من

 یالَّتِـ !بود نشده ساخته ها سرزمین در اصالً آنها مثل و داشتند مستحکم و مقتدری بسیار های پایگاه که

ََد الَِّذيَن ج وَ  !بود توانمندی و مقتدر های پایگاهچنان  5:دِ اْلِبالی ا فِ َلْم ُيْخَلْق ِمثْـُله َا الصَّْخرَ َثُم َ  اُب  آیا و 6:ادِ بِاْل

پنیش  و  شنکافت  ها را می دل صخره یحتّ قتدری کهم تحاکمیّ آن و ؟ثمود قوم با کرد چه خدا دیدی

َن ذِ فِ  وَ  !هیچ مانعی جلودار او نبود و رفت می َْ فرعنونی   ؟آیا دیدی خدا چه کرد بنا فرعنون   7:اْْلَْوْـادِ  یْرَع

کشنید   میمیخ به چهار را نشامخالف کرد؛ شکنجه می افراد را ها میخو با  ،گر وحشتناکی بود که شکنجه

 !کرد می و نابود
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را بنا ینک جملنه     های درهم پاشیده نویژگی این تمدّ ،کرد چه اینها باخدا  دیدیکه  اشاره این از بعد 

ا ِفـ :کند نقل می َْ َـ َََ  ؛کردنند  طغینان هنا   در سنرزمین  کنه  بودنند  هنایی  حکومنت  اینهنا  8:دِ الْـِبالی الَـِّذيَن 

َْسـ ،طغیان این اثر در .بودند طاغوتی های حکومت  اینن  در .گرفنت  بنا   آنهنا  در فساد 9:ادَ فََأْكثـَُروا ِفیَها اْل

 ،و وقتی فسناد اینهنا را از درون پوسناند    ؛کرد و فراوان شد رخنه فساد ،قدرتمند ثروتمندِ های حکومت

َط َعـذ َْ  هنم فنرو  درفنرود آورد و اینهنا   عذاب را بنر آنهنا    ی پروردگار تو تازیانه 10:اب  َفَصبَّ َعَلْیِهْم رَبَُّ  َس

  .ریختند

اشند مگر در اثر فسنادی کنه در   پ جوامع فرو نمی و ها قدرت ،ها تحاکمیّ ،ها ه نظامکدهد  این نشان می

 آن در فسناد  ،سالم باشند  ،یک دولت و یک کشور ،تیک ملّ ،لذا اگر یک نظام .شود درونشان ایجاد می

و اینن   .هنم بپاشند   دررا   نیسنت آن  ی قنادر بیرونن  ی ضنربه  هیچ ،نباشد پوسیده درون از یعنی ،نباشد

 بعند  غدیر خم ماجرای در همان به خاطر دارید کهاست.   به آن اشاره کردهبارها ای است که قرآن  نکته

َُ الَـِّذيَن   :فرمنود  کنریم  قرآن ،شدند نصب مسلمین خالفت و و یت به میرالمؤمنینا اینکه از َم يَـِئ َْ اْلیَــ

 ؛کننند  ننابود  انند دین شما رابتو اینکه از شدند مأیوس خارجی دشمنان دیگر امروز 11:ِمـْن ِديـِ ُممْ َكَُْروا 

ُُمْ  .کنند نابود شما را اسالمی تحاکمیّ َْ َْ ِ  وَ  َفاٰل َْْخَشـ  از ،نترسنید  خارجی دشمن از دیگر پس 12:یاْخَشـ

 ؛نرونند  فساد سمت به ها انسان شود می سبب ترسیخدا ا!ه مسلمانای  بترسید خدا من از ،نترسید ارکفّ

کنه خندا   از این بترسید ؛بترسید خارجی دشمن از نیست  زم دیگر یعنی .نروند ظلم و آلودگی سمت به

 کنه  اسنت  موقنع  آن !بنرود  فسناد  ض وتبعنی  ،ظلنم  ی،به سمت زرانندوز  تانتحاکمیّو فراموشتان شود 
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قنرآن   کنه  اسنت  ای نکته این .بکنند توانند نمی غلطی هیچ خارجی دشمنان و کافران وا ّ !پاشید فرومی

یند اینن   فرما منی  .ه دارداشنار  نکتنه  همنین  بنه  هنم  اینجا و کرده اشاره آن به مختلف جاهای در بارها

َْسـاین بنود کنه    ناشی از ،دای که فروپاشیدن های افسانه قدرت  اینن  .کردنند  طغینان  13:ادَ فَـَأْكثـَُروا ِفیَهـا اْل

که در آنجا رخنه شد  فسادی ا  نتیجه شد؟ چه ا  نتیجه ،استبدادی تحاکمیّاین  ،استبداد و طغیان

َفَصـبَّ  .ریختنند  فنرو  بیرونی تلنگر یک با ،گی درونیاین پوسید اثر در و ؛یافت تشدّ و گرفت پا و کرد

َط َعذ َْ .َعَلْیِهْم رَبَُّ  َس    14اب 

ینک جملنه    ،کنند  یبینان من  هنا را   تهنا و حاکمیّن   خدای متعال رمز فروپاشی اینن قندرت   اینکه از بعد

هنای قبنل از شنما ر      ها و حکومت نکر نکنید این جریانی که در تمدّف 15:ادِ ِإنَّ رَبََّ  لَِباْلِمْرصـ :دفرمای می

 و  یعنی آماده است که اگر جامعنه  .پروردگار تو در کمینگاه استکه  بدان خیر! .است ف شدهمتوقّ ،داد

این تازیانه را بر  ،در او رشد کند و فراوان شود ت دیگری هم از درون به فساد مبتال شود و فسادحاکمیّ

مواظنب  ؛ امّنا  انند  درست است کنه آنهنا از بنین رفتنه     !یعنی مواظب خودتان باشید .وردآآنها هم فرود 

 خندای  :اْْلَْرضِ ی ِفـ ئِـفَ َخآل اُكمْ َجَعْل ـ ثُـمَّ  :فرمنود  ینونس  ی در سنوره  قنرآن  ی کهبه تعبیر! خودتان باشید

 در روی زمین حاکم شندید  ؛ها کردآن جانشین را شما ،را از بین برد فاسد قدرت آن اینکه از بعد متعال

َنَ  ئِـفَ َخآل اُكمْ َجَعْل ـ ثُمَّ  ؛حکومت به دستتان قرار گرفت و ْم لِ َـْ َُـَر َكْیـَف ْـَْعَملُـ ُِ  از بعند  16:ِفـ  اْْلَْرِض ِمـْن بـَْعـِد

 رفتنار  چگونه شما ببینیم تا سپردیم شما به را قدرت ،قبلی فاسد های قدرت آن کردن نابود و فروپاشی

 خندا  کنه  نبنود  طور این ،بدانید اِد.ِإنَّ رَبََّ  لَِباْلِمْرصـ :فرمود هم اینجا !کنید می رفتار چگونه شما .کنید می

. اسنت  کمین در خدا ،خیر .برد بین و آنها را از پوسیده تازیانه فرود آورد از درون های نتمدّ آن بر فقط
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 اینن  ،شنوید  مبنتال  فسناد  و طغینانگری  کردن و زندگی طاغوتی به ،شوید کشیده فساد به اگر هم شما

 .کرد خواهد نابود هم را شما و آمد خواهد فرود هم شما بر تازیانه

هنای   پنذیری نظنام   این است کنه آسنیب   ،سیاسی مطرح است ی در اندیشه فاقاًاتّ ی کههای بحث از یکی

اینن مثنال را    .از درون است ،اصلی ی دهد که نقطه اینجا نشان می ن؟حکومتی از درون است یا از بیرو

 اامّ ؛ترکد گرد می یک سنجا  ته نوک ی با اشاره ،ستاکه از میان تهی  یک بادکنک ،ام زدهبرایتان بارها 

چنون از   ؟چنرا  .شنود  چیزی نمنی  ،یک کنیدشلّ شسمت ی اگر با تفنگ هم بهحتّ ،آهنی پر ی یک گلوله

   .درون پر است

ْ سـ فََأمَّا. پردازد به نکته دیگری می ،فرمود بیان که یمهمّبسیار  ی نکته این از بعدخدای متعال  بنا  ) انُ اْْلِ

 فرمایند  منی  (.اسنت  مرتبط قبلی بحث همان به مطلب که دهد می شانن ،آورده دنبالش به فایی هم که

 وقتنی  عنیی 17:َأْكـَرَمنِ  ی ـَعََّمُه فَـیَـُقـَُُ رَبـك فََأْكَرَمُه وَ  ،آزماید می نعمت با و کرامت با را او خداوند وقتی انسان

وقتنی نعمنت فنراوان     ،پاشیدندها فرو قبلی ،حکومت به دست شما رسید ،آید می دست به هایی تقیّموفّ

 .داشنت  گرامی مرا ،من پروردگار18:َأْكـَرَمنِ  یفَـیَـُقَُُ رَبـك ؟دیگوی می چه ،کردید پیدا احترامی و کرامت ،شد

ـ یفَـَقَدَر َعَلْیِه ِرْزَقُه فَـیَـُقـَُُ رَبـك هُ ابـَْتال َأّمآ ِإذا َما وَ  ،مقابلش ی نقطه اامّ  بنا  را متعنال او  خدای که وقتی 19اَ ِن:أَُ

 ه،خدا به من توهین کنرد  ،مهر شده بی من به خدا گوید می ،کند می امتحان رز  و معیشت کردن تنگ

 وقنت  آن !گذارد نمیخود   های بد عمل کردنبه پای  .کند نمی ما را حمایتدیگر خدا  ،مرا خوار کرده

 دشنوار  زنندگیتان  شنرایط  بینید رزقتان تنگ شند،  می اینکه !َکـاّل  !نیست طور این ،خیر :فرماید می خدا
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ََن اْلَیتِـیَم: َبْل اَكاّل  !هستید خودتان ا  ریشه ،شد اکنرام   را هنا  یتیم خودتان شما !نیست طور این 20 ُْْمرُِم

 .کشد مهری بر سر آنها نمیکشند و کسی دست پر ت رنج میدر بین شما در محرومیّها  یتیم ؛کنید نمی

َو  .هسننتید هننااین امثننال و خودتننان رفنناه خودتننان و و منننافعشننما بننه فکننر جیننب خودتننان  ی همننه

َنَ َْح ٰا  ََع آيُّ  ٰٰ  را محرومنان  و گرسننگان ، مسنکینان  کنه  هستید این اهل خودتان نه 21:اِم اْلِمْسِمینِ َعل

 ،لئیمان از طعنام  که در روایات داریم .کنید ترغیب و تشویق می به این کاردیگران را نه و ، کنید اطعام

ت شنکم خنود  لنذّ    از پنر کنردن   کهاست  کسی ،انسان پستلئیم،  .برند ت میو کریمان از اطعام لذّ

 وَ  .بنرد  ت منی لنذّ  ،کنند  منی  را سنیر   کسی است که وقتنی ینک گرسننه    ،انسان بزرگوار ،کریم ؛برد می

َنَ  ٰا  ََع َْحآيُّ  ٰٰ  پنیش  هنم  ها دشواری این که افتاده شما ی جامعه جان به مشکالت این .اِم اْلِمْسـِمینِ َعل

ـا: وَ  .است آمده ََن التُّراَث َأْكال  َلمًّ حنال چنه   خوریند![   مهابنا منی   ]بنی  ،را هنا  ثنروت  ،را هنا  سنرمایه  22َْْأُكُل

 شنما  بنه  قبلنی  مندیران  از کنه  ها و امکانناتی  ثروت چه ،رسیده ارث به قبل های نسل از هایی که ثروت

 تأمین کردنِ و پرکردن شکم اید به افتاده ،به ارث رسیده یی که از گذشتگانتانچیزها و چه آن ،رسیده

را  منافع خودتنان و کنید  شکم پر می مهابا بی طور اینی و ملّ های خزانه اید در افتاده طور همین !خودتان

ـا وَ  .کنید می تأمین َُ ُحبًّـا َجمًّ ََن اْلما  اندوزی ثروت عاشق ؛شدید دوست سرمایه !دشدی دوست روتث 23:ُِْحبُّ

 جنای  !نیسنت  خدا تمحبّ جای دلتان دیگر ؛آوردید زراندوزی روی الت وتجمّ و گری اشرافی به ؛شدید

 کنرده  مبتال ها دشواری این به را شما نظام و شما ی جامعه که اینهاست است. شده ثروت و مال تمحبّ

   .است
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 خوار را شما نخواست خدا ،بود چه ها دشواری رمز آن که) ،گوید می را ها نکته این اینکه از بعد ،خب

خودتان را به این  ،آمد  تان پیشنظام هایی که در جامعه و انحراف و رفتارها این با شما ، ]بلکه[کند

پست و  ،فرصت داد وت به شما موقعیّ ،امتحان کند ،خدا خواست محک بزند ،کردیدمبتال خواری 

 متعال خدای گاهآن (!کردید عمل بد شما و ،داد قرار دسترستان در امکاناتی قدرت و ،مقامی داد

اْلَمَلُ   آَء رَبَُّ  وَ ج وَ ؛ اْْلَْرُض دَكًّا دَكًّاا دُكَِّت َكآّل ِإذ ؛هم نیست دنیامال  فقط ها دشواری این ،فرماید می

َمِئذ  ِبَجَه ََّم  ءَ یجِ  وَ ؛ َصًّْا َصًّْا َْ َمِئذ  يـََتذَكَّرُ يـَ َْ ْ س يـَ ٰٰ َلُه الذكْكر أَ  وَ  انُ اْْلِ  شما نخواست خدا ت!نیس طور این 24:ىٰ ّ 

 این !ستتنها همین ا شما غلط رفتار این ی نتیجه نکنید فکر و کردید عمل بد خودتان .کند خواررا 

 و ،شود می کوبیده هم در و خورد می شدیدی تکان زمین که هنگامی !است آن دنیوی پیامدهای تازه

م آورده جهنّ) ،آورند را می مجهنّو آیند  می الهی صف در صف مأموران و مالئک و تو پروردگار امر

َمِئذ   !فهمد آن روز تازه انسان می (،شود می َْ ْ ٰسانُ  يـََتذَكَّرُ يـَ  که آنگاه !خود  با کرد چه فهمد می تازه :اْْلِ

َمِئذ  يـََتذَكَّرُ  فهمید! تازه می ،شد معلومی نظام فسادها این اخروی پیامدهای َْ ْ ٰسانُ  يـَ ٰٰ َلُه الذكْكر أَ  وَ  اْْلِ  25:ىٰ ّ 

 ،آمدی خودت می به باید تو که وقتی آن !گذشت کار از کار دیگر ؟است رتذکّ جای کجا دیگرآنجا و 

 در پست همان روزی که ؛بود زندگی دنیویی  همان دوره ،کردی خودت را اصالح می ،شدی ر میمتذکّ

 و داشتی قرار دنیوی همان موقعی که در یک شرایط ؛امثال اینها قرار داشتیو  قضاوت ،وکالت ،ریاست

ُُ  .توانستی عمل کنی می ْمُت ِلَحیٰ  یلَْیَت ِ  ايٰ  يـَُقَ ]کاری  حیاتم این برای کا  ای گوید می روز نآ 26:یاِْ َقدَّ

َْ كٰ  یَ اَر اْْلِخَرَة َلهِ ِإنَّ الدّٰ   ]در قیامت است.[ واقعی حیات ؛است مرگ دنیا یعنی .کرده بودم[ َاُن َل َا اْلَحَی اُ 

َنَ   گوید امروز می و ؛فهمد زنده بودن تازه اینجاست قیامت است و آن روز می مال ی واقعیندگز 27: يـَْعَلُم
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 ،رسید می دستم در دنیا که روزی کا  ای .هستم  خالی ستد من ،حقیقی حیات و زندگی این در

 ؛افتادم نمی انحراف به طور این ؛کردم می سیر را ای گرسنه ؛کشیدم می بر سر یتیمی پرمهری دست

 گونه به آن ؛مکرد استفاده نمیسوءهای عمومی  سرمایهاز  ؛مکرد اموال مردم را غارت نمی طور این

َمِئذ  ا .شدم پرستی مبتال نمی ثروت و اندوزی ثروت ،داری سرمایه ،پرستی ایهم سر َْ  28:ابَُه َأَحد   يـَُعذكُب َعذفَـیَـ

 .داشت خواهد سنگینی عذاب خیلی .شود نمی عذاب او مثل شود که احدی ن روز دیگر عذابی میآ

رفتار  گونه او این و ؛حمایت کرد او را ؛کرد طاغوتی پیروزهای  نظام او را بر ؛قدرت داد او به خدا چون

َمِئذ   .ه اوستلذا بدترین عذاب متوجّ !کرد َْ َِثُق َوثا وَ  ؛ابَُه َأَحد  يـَُعذكُب َعذ افَـیَـ در او  که طور نآ 29:اَقُه َأَحد   ُي

  .شود نمی کشیده بند به احدی هیچ ،شود می کشیده بند به قیامت

 اهل که]هستند[  کسانی ی مقابل، نقطهدر ، آید می سرشان به بال طور این هااین که روزی همان امّا

ُُ اْلُمْطَمِئ َّ  .جانبازی و شهادتند ،ت معنویکما  ،پاکی، دادسَ ،صالح ْْ  به که نفسی یا 30:يا أَيَـّتُـَها ال ـَّ

از حوادث زندگی  و هت به خداستای نفسی که همواره توجّ ،یا هرسید اطمینان به ،یا هرسید آرامش

ٰٰ  یْرِجعِ اِ  !همطمئنّ نفس ای ،شوی نمی متالطم  ،بازگرد خودت پروردگار سوی هب 31:رَبكِ  راِيَی   َمْرِيیَّ     ِإل

و هم مورد رضایت و خرسندی پروردگارت  ،خرسندی و خشنودز پروردگارت ا تو هم که حالی در

و  32ی:ِعبادِ   یفِ   یفَاْدُخلِ  !پروردگارت سوی به برگرد حال این در .هستی و خدا از تو راضی و خرسند است

 .است نمٰ حْ الرَّ  بادُ عِ  از غیر ؛ستا اهلل بادُ عِ  از غیر یبادِ عِ  ،ام کرده اشارههم  قبالً !نم عباد جمع در شو دوار

 و تو .اند رسیده تعبودیّ ی نقطه اوج به ؛متعالند ذات حقّ عبدِ ،تیّعبود ی مرتبه دراینان  یعنی یبادِ عِ 
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 من بهشت واردو  33 ی:َج َّتِ   یَو اْدُخلِ  .شو وارد من عباد جمع در !جمع شو این وارد ه!مطمئنّ نفس ای

 غیر از ؛است  َِعیم  ُ ـَج َّ  از غیر ؛است 34ارُ ِمْن َْْحِتَها اْْلَ ـْهٰ  یَجّ اُت َعْدن  َْْجرِ  از غیر هم من بهشت و !شو

  .است متعال حقّ وصال تجنّ ؛است لقاء تجنّ !است ذات تجنّ دیگر است. اتَج ّ 

 و گرایند میها  هایی که به آن فساد انساندسته  یک ؛داریم انسان نوع دو ،بستر همان یعنی در

 بند به آنها همانند کس هیچ و شود نمی عذاب آنها همانند کس هیچکه  است این شاناخروی سرنوشت

 عباد جمع وارد که کنند می رفتار طوری که هستند دیگری گروه شرایط همان در ؛شود نمی کشیده

 .شوند می قاءلك ال  ُ ـ َّ جَ  وارد و شوند می حق حضرت مخلَص

این سوره ه بدهم که خواستم فقط یک توجّ .رحال بنا نداشتم به تفصیل وارد بحث این سوره شومبه ه

 ،در این سوره هستهایی که  نکته بهی ما  همه . امیدواریمکند برای ما بیان می عظیمی را ی چه نکته

القضات و امثال  مجلس یا قاضی ی جمهور یا وزیر یا نماینده و فکر نکنید فقط فالن رئیس کنیم. هتوجّ

 را نصرت این آنها به خدا شرایطی چنین درکه  آحاد مردمی]بلکه[  ؛ه کنندبه این نکته توجّ اینها باید

 ،نجات داد تبهکارو  فاسد و ردمیم ضدّ ،الهی ضدّ ،دینی ضدّ نظام تحاکمیّ از را آنها و کرد عنایت

خدای نکرده جزء  .کنیم باید ببینیم چگونه رفتار می یک از ماهر  .شان مخاطب این سوره هستندآحاد

های  اندوزی به ثروتو  ،خودمان های تقیّبه موفّ ،به رفاه خودمان ،که فقط به خودمان یملگروه اوّ

 ؟یا جزء گروه دومیم ؟ایم کرده فرامو  گرسنگان راو  محرومان ،یتیمانو  کنیم؛ فکر می خودمان

ُِ ُمَحمَّد  َو َعجكْل فـََرَجهُ اَللّٰ   مْ ُهمَّ َصلك َعلٰی ُمَحمَّد  َو آ
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