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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
دﻋﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
دﻋﺎی آن ﺣﴬت ﺑﺮای ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﴎﺣﺪات اﺳﻼم
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺰت ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮔﺮدان و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﻋﻄﺎﯾﺎ و اﻧﻌﺎﻣﺸﺎن را
از ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮد ﴎﺷﺎر ﺳﺎز.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻋ ّﺪهی اﯾﺸﺎن را اﻓﺰون ﺳﺎز و ﺳﻼحﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﺑ ّﺮا ﮐﻦ و ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﺎﺣﯿﺖ آﻧﺎن را ﺣﺮاﺳﺖ �ﺎ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎز و
ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎن را اﻟﻔﺖ ده و ﮐﺎرﺷﺎن را رو ﺑﻪ راه ﮐﻦ و آذوﻗﻪﺷﺎن را ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮﺳﺎن و
ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺻﱪ
ﯾﺎری ده و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎﻣﻮز.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و آﻧﭽﻪ �ﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮز و آﻧﭽﻪ را
�ﯽﺑﯿﻨﻨﺪ )ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻨﻬﺎن را( ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨ�ی ،ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ
و ﻫﻨﮕﺎم روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﮑ ِﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻣﻐﺮور را از ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﱪ و
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎ ِل ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ را از دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺰدای و ﺑﻬﺸﺖ را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻗﺮار ده
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﯽ )از ﻗﴫﻫﺎی ﺟﺎوﯾﺪ و ﻣﻨﺰلﻫﺎی ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ
و ﺣﻮرﯾﺎن زﯾﺒﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از اﻧﻮاع آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎﺳﺖ و درﺧﺘﺎن ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن( ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻨ�ﯾﺎن و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدان ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ روی از
ﺟﻨﮓ ﻧﺘﺎﺑﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ در دﻟﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را در ﻫﻢ ﺷﮑﻦ و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ روﯾﺸﺎن ﮐُﻨﺪ
ﮔﺮدان و ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻦ و ﺳﻼحﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪاز و روﺣﯿﻪی آﻧﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻦ و
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و زاد و ﺗﻮﺷﻪﺷﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻨﺪاز و در راهﻫﺎ ﴎﮔﺸﺘﻪﺷﺎن ﺳﺎز و از ﻣﻘﺼﺪ
آوارهﺷﺎن �ﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ آﻧﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ و ﻋ ّﺪهی آﻧﺎن را رو ﺑﻪ ﻧﻘﺺ و زوال آور
و دلﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮ ﺧﻮف و ﺑﯿﻢ ﮔﺮدان و دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻦ و
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زﺑﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن را از ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮو ﺑﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻤﺖ در ﺻﻔﻮﻓﺸﺎن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺸﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺳﺨﺘﯽ دﭼﺎر ﮐﻨﯽ و در اﺛﺮ اﯾﻦ ذﻟﺖ
و ﺧﻮاری دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﺎن ﻗﻄﻊ ﻃﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ از ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﺎر اﻟﻬﺎ رﺣﻢﻫﺎی ﻣﺎدراﻧﺸﺎن
را ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎز و ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﻣﺮداﻧﺸﺎن را ﺑﺨﺸﮑﺎن و ﻧﺴﻞ اﺳﺐﻫﺎ و ﺷﱰﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ
ﮐﻦ و ﺑﻪ آﺳ�ﻧﺸﺎن در ﺑﺎرﯾﺪن و زﻣﯿﻨﺸﺎن در روﺋﯿﺪن اﺟﺎزه ﻣﺪه.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻫﻞ اﺳﻼم را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را اﻓﺰون ﺳﺎز
و آﻧﺎن را از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺖ ﺑﺨﺶ و از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن آﺳﻮده ﺳﺎز
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻠﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﴎاﴎ زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﻧﺸﻮد و ﺟﺰ ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ ﺑﺮای اﺣﺪی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﺮﺳﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن را در ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮ ﻣﴩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺳﺎز و
آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﻮجﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﺪد رﺳﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺗﺎم ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻨﻬﺰم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و اﺳﺎرت در ﻫﻤﻪی روی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
آنﻫﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ او
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽﴍﯾﮑﯽ .ﺑﺎر اﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﴎﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪی دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ر ﻤﺗﺎم
ﻗﻄﺎر ﻋﺎﻢﻟ ﺗﻌﻤﯿﻢ ده ،از ﻫﻨﺪ و روم و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺰر و ﺣﺒﺸﻪ و ﻧﻮﺑﻪ و
زﻧﮕﺒﺎر و ﴎزﻣﯿﻦ ﺳﻘﺎﻟﺒﻪ و دﯾﺎﳌﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﴩﮐﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن آﮔﺎﻫﯽ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﴩﮐﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف داﺧﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل دار ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻨﺪ و
رﺷﺘﻪی اﺗﺤﺎدﺷﺎن را از ﺻﻒآراﯾﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮕﺴﻞ .ﺧﺪاﯾﺎ دلﻫﺎﯾﺸﺎن را از
اﯾﻤﻨﯽ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮدان و ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎز و ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن را از ﻓﮑﺮ
ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ و ﻓﺴﺎد ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎز و ارﮐﺎن آنﻫﺎ را از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدان و آنﻫﺎ را از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم ﺑﱰﺳﺎن و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻟﺸﮑﺮی از
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺮا ﻧﯿﺮو و ﺳﻄﻮت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ روز ﺑﺪر �ﻮدی ﺗﺎ رﯾﺸﻪی آﻧﺎن را
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ و ﺷﻮﮐﺘﺸﺎن را از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﺑﺮﮐﻨﯽ و ﻋ ّﺪهﺷﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزی ،ﺑﺎر اﻟﻬﺎ
آبﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ وﺑﺎ و ﺧﻮراﮐﺸﺎن را ﺑﻪ اﻣﺮاض دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
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ﻓﺮو ﺑﺮ و ﺑﻼﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ ﴎزﻣﯿﻨﺸﺎن ﺑﺒﺎر و ﺑﻪ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ و ﻗﺤﻂ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎز و
آذوﻗﻪﺷﺎن را در ﺑﯽﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ و دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ده و دژﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ را از آﻧﺎن
ﺑﺎز دار ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ داﺋﻢ و ﺑﯿ�ری دردﻧﺎک دﭼﺎر ﮐﻦ ﺗﺎ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻤﺖ اﻓﺘﺪ.
ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻫﺮﮔﺎه از ﻗﺸﻮن اﺳﻼم ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﻠﺖ و ﴍع ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ آن
ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ از ﭘﯿﺮوان ﺳ ّﻨﺖ و آﯾﯿﻨﺖ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و دﻓﺎع رو آورد ﺗﺎ دﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺎه ﺗﻮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮد و
ﺑﻬﺮهی ﺧﻠﻖ از ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﮔﺮدد ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻣﺠﺎﻫﺪ اﻣﺮ ﺟﻨﮓ را آﺳﺎن
ﮔﺮدان و ﮐﺎرش را رو ﺑﻪ راه ﺳﺎز و ﭘﯿﺮوزش ﮐﻦ و ﯾﺎران را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ و ﭘﺸﺘﺶ را
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻦ و درآﻣﺪش را ﴎﺷﺎر ﺳﺎز و ﺑﻪ او ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ ده و آﺗﺶ اﺷﺘﯿﺎق وﻃﻦ
را در دﻟﺶ ﴎد ﮐﻦ و او را از ﻏﻢ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻫﺎن و ﯾﺎد اﻫﻞ و اوﻻد را از ﺧﺎﻃﺮش ﺑﱪ و
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ و ﻋﺎﻓﯿﺘﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺖ را رﻓﯿﻖ راﻫﺶ ﺳﺎز و
و را از ﺟﻦﺒ و ﺗﺮس و ﮐﻢ دﻟﯽ ﻣﺤﻔﻮظ دار و ﺟﺮﺋﺖ را در دﻟﺶ ﺑﯿﻔﮑﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را
روزﯾﺶ ﮐﻦ و او را ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺣﻖ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮز و او را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ در ﺣﮑﻢ وادار و از رﯾﺎ و ﺳﻤﻌﻪ )ﺷﻬﺮت ﻃﻠﺒﯽ( دورش دار و ﻗﺼﺪش را ﺧﺎﻟﺺ
ﺮدان و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﮐﺮﻣﺖ ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ و رﻓﻦﺘ و ﺗﻮﻗﻔﺶ را در راه ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮدت
ﻗﺮار ده ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﭙﺎﻫﺶ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن او روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ را در
ﭼﺸﻢ او اﻧﺪک ﺑﻨ� و ﺷﻮﮐﺘﺸﺎن را در ﻗﻠﺐ او ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎز و او را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﭼﯿﺮه ﺳﺎز و اﮔﺮ ﻋﻤﺮش را ﺑﻪ ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادی و ﺷﻬﺎدت را روزﯾﺶ ﮐﺮدی ،ﭘﺲ
ﺷﻬﺎدﺗﺶ را ﺑﻌﺪ از رﯾﺸﻪ ﮐﻦ �ﻮدن دﺷﻤﻨﺖ ﻗﺮار ده و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺳﺎرت آﻧﺎن را
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن آرام ﮔﺮدد و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﻠ�ﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺮزداری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﻮد ،ﯾﺎ در
ﻏﯿﺒﺖ او ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ﺧﻮد ﯾﺎری �ﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ او را
ﺑﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺪد �ﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪش
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رواﻧﻪ ﺳﺎزد ﯾﺎ اﺣﱰام و آﺑﺮوﯾﺶ را ﻧﮕﻪ دارد ،ﭘﺲ ﻫ�ﻧﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺟﺮش ده و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرش ﻫﻢ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺣﺎﴐ ﺑﻪ او ﺳﻮد و ﺧﺸﻨﻮدی و ﺑﻬﺠﺖ و ﴎور ﮐﺮاﻣﺖ
ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ در دﻧﯿﺎ اﺟﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎﺑﺪ )ﻌﺎدﻤﺗﻨﺪ ﺷﻮد( ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﻠﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آﻣﺎده
ﮐﺮدی ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻫﺮﻣﺴ�ﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ اﺳﻼم را ﻣﻬﻢ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻫﻞ ﴍک در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
او را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺖ ﺟﻨﮓ و آﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎد �ﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺿﻌﻒ او را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﺗﻬﯽدﺳﺘﯽ او را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد ،ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی او را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﻠﻮی
ارادهاش ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﭘﺲ ﻧﺎﻣﺶ را در ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻦ و ﺛﻮاب ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را ﺑﻪ او
ارزاﻧﯽ دار و او را در زﻣﺮهی ﺷﻬﯿﺪان و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻓﺮﻣﺎ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎدهات و ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ درودی ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪی
درودﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻫﻤﻪی ﺳﻼمﻫﺎ اوج ﮔﯿﺮد ،درودی ﻓﺮﺳﺖ ﮐﻪ دوراﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ و
ﺷ�رش ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﮕﺮدد ،درود و رﺣﻤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ درودﻫﺎ و رﺣﻤﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺮب درﮔﺎﻫﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺧﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪه،
ﺳﺘﻮده ﺻﻔﺎت ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﻫﻤﻪی ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪهی آنﻫﺎﯾﯽ و ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﻫ�ن اﻧﺠﺎم دﻫﯽ.
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