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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دعای دوم

 درود بر محمد (ص) و آل اطهارش

، كه درود خدا بر او و (ص) محمدمتعال را كه با بعثت حرضت  یحمد و ستايش خدا

ّتت ذااتت و اي  ف  را ا  ماا  تام  ذاتته و  یها امتتخاشداشش باد، بر ما م

و اي  شعمت بزرگ را به قدرت كامل خود به ما عطا  قبل، به ما اختصاص داد یها شسل

چاز هم ا   ی تر کوچکو  عاجز شاست یمیعظكه ا  هاچ امر بزرگ و  یكرد، آ  قدرت

 .درتش محو و شاپديد شخواهد تدمحاط علم و ق

ت و ت�ر اشدك ما را بر  و ذواها  بر مّكري  �ود ها قرار داد پس ما را رسآمد امت

و  یكه ام� تو بر وح (ص) محمدبار الها درود فرست بر  داد، یاشبوه افزوش یها ذروه

 یپاشوااو كه امام رحمت و  تو ا  بّدذاشت است، ی و تايسته ات ا  خاليق برذزيده

و ت  شا ش� خود را در  شهاد بر کفتو  یجا  عزيزش را به رضا و كلاد بركت بود، خ�

و به  و در راه دعوت به تو با خويشاوشدا  خويش مبار ه كرد ها قرار داد معرض رشج

ديّت با آشا  قطع رابطه كرد،  یتو با خاشداشش ستاز �ود و جهت احاا یخاطر رضا

ها را به پاس پايرش و  و باگاشه �ا  شااوردششا  طرد �ودرا به خاطر ا یشزديكاش

افراد شزديك را  یافراد دور و دتمّ یذرايششا  به خود شزديك كرد، در راه تو دوست

فراوا  در راه دعوت به آي�  یو خستگ و در راه تبلاغ رسالت تو سخت كوتاد برذزيد

هجرت  و شاتّاسبه بالد غربت  داتت، را مباولو تام ش�ويش  تو به خود هموار �ود

و در  بدا  اشس ذرفته بود كوچ كرد ها سالو ا   ادذاه و وط  خويش و آشجا كه  كرد

تا ايّكه  و غلبه بر اهل كفر شداتت یدي  تو و پ�و   جز اعظام یهدف یاي  فداكار 

 آشچه شسبت به دتمّاشت تصمام ذرفته بود اشجام تد،

و بر اصالح امور  ذشت یدر شظر ذرفته بود عمل كه جهت دوستاشت  یا و هر برشامه

و با ش�و ذرفت ا   طلباد یم یتو را در فتح و پ�و   یيار  که یدرحالامتت قاام كرد 

و درآورد  یهايشا  ا  پا و بت پرستا  را در خاشه ق آمدیبر ضعف خود فا ات یاری
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حرضتت  توحاد ی لمهك یو اعال تا آشكه بر ظهور فع  مركز آشا  را مورد حمله قرارداد

 ق ذشت.با وجود كراهت مرشكا  موف

د به باالتري  تو كشا یكه در راه رضا یهاي یو سخت ها رشجپروردذارا، او را به پاس 

و هاچ  كه هاچ هم سّگ و هم مّزلت شداتته باتد چّا  آ ده،  یدرجه ا  بهشت ترق

او شافا  یها آشكه وعده یبه آ  مقام و مّزلت شرسد. ا یب يا پاامرب مرسلمقر  ی فرتته

در رو  قاامت را كه به او در  یآ  مقام تفاعت كرب  ،است وفاداربوده و به قول خود 

 یو ا به احس  وجه عطا فرما یتش وعده فرمودو اهل ا�ا  ا  ام یتشب اهلحق پاكا  

فضل  یه�شا كه تو دارا یآشكه ذّاها  بّدذا  را به چّدي  برابر حسّات مبدل كّ

 .یعظام

 اللهم عجل لولیک الفرج
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