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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 بیست و هفتمدعای 

 دعای آن حرضت برای سپاهیان رسحدات اسالم

مسل�نان را به عزت خود  یمرزهابار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و 

شان را مستحکم گردان و نگهبانان مرزها را با نیروی خود تقویت بفرما و عطایا و انعام

 .از توانگری خود رسشار ساز

 نهایشا ایشان را افزون ساز و سالح ی عّدهبر محمد و آل محمد درود فرست و  بار الها

را محکم ساز و  یشاننگرهاس و را برّا کن و مرکز و ناحیت آنان را حراست �ا

شان را پیاپی برسان و  و آذوقهکن  راه  به روکارشان را  و را الفت ده یتشانجمع

با صرب  و فرما و آنان را با پیروزی تقویت کن برطرفمشکالتشان را خود به تنهایی 

 .دقیق بیاموز ییجو چارهیاری ده و 

آنچه را  و به ایشان بیاموز دانند ی�آنچه  و بر محمد و آل محمد درود فرست االه بار

بر محمد و آل محمد درود فرست  بار الها ایشان بن�ی، ) به(مسائل پنهان را بینند ی�

 و را از یادشان برب و مغروردنیای فریبنده  و هنگام روبرو شدن با دشمن فکرِ 

 بهشت را جلوی چشمشان قرار ده و بزدای یشانها دلفتنه انگیز را از  مالِ  های یشهاند

 عزت و کرامت یها منزل و جاوید یقرصهااز (آنچه را که در بهشت فراهم ساختی  و

 های یوهمبه  پربارو درختان  هاست یدنیآشامکه پر از انواع  یینهرهاحوریان زیبا و  و

ز را به دیدگانشان بن�یان و آشکار گردان تا هیچ کس روی ا ها آن ی همه) گوناگون

 .ز فرار از دشمن در دلش خطور نکندجنگ نتابد و هرگ

ند هم شکن و شمشیر دشمنان را به رویشان کُ بدین وسیله دشمنانشان را در بار الها

 و آنان را ضعیف کن ی یهروح و جدایی بینداز یشانها سالحگردان و میان دشمن و 

از مقصد  و ساز شان هرسگشت ها راهفاصله بینداز و در  شان توشهمیان آنان و زاد و 

 آنان را رو به نقص و زوال آور ی نیروهای کمکی آنان را قطع کن و عّده و �ا شان آواره

را از هر طرف کوتاه کن و  یشانها دسترا پر خوف و بیم گردان و  یشانها دل و
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در نیروهایشان  یپراکندگ و هزیمت در صفوفشان و را از گفتار فرو بند یشانها زبان

ایجاد کن که با این شکست پیروانشان را به عذاب سختی دچار کنی و در اثر این ذلت 

مادرانشان  یها رحملها ا بار و خواری دشمنان بعد از اینان قطع طمع کنند از پیروزی،

و شرتهایشان را قطع  ها اسبنسل  و مردانشان را بخشکان یها نطفهرا عقیم ساز و 

 .زمینشان در روئیدن اجازه مدهنشان در باریدن و به آس� و کن

از سرا مستحکم و اموالشان را افزون  یشانشهرها وتدبیر اهل اسالم را نیرومند  بار الها

و از مبارزه با آنان آسوده ساز  عبادتت بخشو آنان را از جنگ با دشمنان فراغت برای 

ینکه در رسارس زمین غیر از تو ا و تا تا با تو خلوت کنند و به راز و نیاز پردازند

 .هت برای احدی پیشانی به خاک نرسدپرستیده نشود و جز پیشگا

 ساز و یروزپ اند گرفتهقرار  یشانروبرومسل�نان را در هر سو بر مرشکانی که  بار الها

مسلمین  ی غلبهاز فرشتگان پیاپی مدد رسان تا آنجا که از قهر و  ییها فوجآنان را با 

 آنکه مگر روی زمین گرفتار آیند، ی همهن منهزم شوند و به قتل و اسارت در تام کافرا

ن خدایی که جز او آ تو کنند و شهادت دهند که تویی  اقرار به یگانگی و یکتایی ها آن

 در تامدشمنانت  ی همهاین رسنوشت را بر  بار الها رشیکی. بی خدایی نیست و تنها و

خزر و حبشه و نوبه و  یها کرانهو ترکستان و  رومو هند  از اقطار عال تعمیم ده،

مرشکین که نام و نشانشان بر ما  یها گروهزنگبار و رسزمین سقالبه و دیامله و سایر 

 .و به قدرت خویش بر آنان آگاهی شناسی یمرا  یشاناپوشیده است و تو خود 

ان دست نزنند و مسل�ن یمرزهابه  تا مرشکان را به اختالف داخلی مشغول دار بار الها

 را از یشانها دل یاخدا برابر مسلمین بگسل. در ،ییآرا صفاتحادشان را از  ی رشته

ها را ضعیف ساز و قلوبشان را از فکر  ایمنی و آرامش خالی گردان و قوای بدنی آن

را از مقاومت در مقابل رجال مسلمین  ها آنارکان  و مکر و حیله و فساد غافل ساز

ان و برایشان لشکری از را از مبارزه با قهرمانان اسالم برتس ها آن و ضعیف گردان

را  آنان ی یشهر�ودی تا  بدرکه روز  گونه ه�نا نیرو و سطوت برانگیز ر فرشتگان ف

 بار الها را پراکنده سازی، شان عّده و شوکتشان را از بیخ و بن برکنی و قطع کنی

را به زمین  یشانشهرها و آنان را به وبا و خوراکشان را به امراض دیگر بیامیز یها آب
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و قحط مبتال ساز و  یسال خشکبالهای پیاپی بر رسزمینشان ببار و به  و فرو بر

محکم را از آنان  یدژها و و دورترین نقاط زمین قرار ده ترین برکت یبرا در  شان آذوقه

سپاه دشمن به  تا ائم و بی�ری دردناک دچار کنرا به گرسنگی د یشانا باز دار،

 .هزیمت افتد

مرد جنگجویی با آن  باشند یماز قشون اسالم که اهل ملت و رشع تو  هرگاه پروردگارا،

ینت مردی با عدالت و معرفت یزد و یا آنکه از پیروان سّنت و آکافران به جنگ برخی

شود و  یرومندترنی یابد و سپاه تو به جهاد و دفاع رو آورد تا دین تو برتر  ها آنبا 

خلق از معرفتت بیشرت گردد پس تو ای خدا بر آن مجاهد امر جنگ را آسان  ی بهره

ساز و پیروزش کن و یاران را برایش برگزین و پشتش را  راه  به روکارش را  و گردان

آتش اشتیاق وطن  و به او نشاط و شادابی ده و درآمدش را رسشار ساز و نیرومند کن

 و او را از غم و تنهایی برهان و یاد اهل و اوالد را از خاطرش برب و را در دلش رسد کن

 و عافیتش را به عهده گیر و سالمت را رفیق راهش ساز و حسن نیت را برایش برگزین

و نیرومندی را  جرئت را در دلش بیفکن و او را از جب و ترس و کم دلی محفوظ دار

او را به  و حق را به او بیاموز یها سنتاو را به یاری خود تأیید فرما و  و روزیش کن

و قصدش را خالص  ارز ریا و سمعه (شهرت طلبی) دورش ددرستی در حکم وادار و ا

گردان و به لطف و کرمت فکر و ذکر و رفت و توقفش را در راه خود و برای خودت 

منان او روبرو شدند سپاه دشمن را در قرار ده پس هرگاه در میان جنگ سپاهش با دش

ایشان  او را بر و چشم او اندک بن� و شوکتشان را در قلب او ناچیز و کوچک ساز

 پس بختی پایان دادی و شهادت را روزیش کردی، چیره ساز و اگر عمرش را به نیک

و پس از آنکه اسارت آنان را  شهادتش را بعد از ریشه کن �ودن دشمنت قرار ده

بعد از آنکه مرزهای مسل�نان آرام گردد و دشمنانت پا به فرار  و ت فرسا کندطاق

 .گذارند

در  یا شود، اش خانهدر امور  یمرزدار هر مسل�نی که جانشین جنگجویی یا  بار الها

او را  یا او را به قسمتی از مال خود یاری �اید، یا را کفالت کند، اش خانوادهاو  یبتغ

و برگ جنگی مدد �اید یا بر جهاد تشویق کند یا دعای خیری به مقصدش  به ساز
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در  و ه�نند آن مجاهد اجرش ده پس ،نگه داردروانه سازد یا احرتام و آبرویش را 

و بهجت و رسور کرامت  یخشنودکارش هم در این دنیای حارض به او سود و  مقابل

) تا شود سعادتندنیکو یابد (اجر  یادر دنفرما که همیشه بر اثر این عمل صالح 

یش در روز قیامت آماده که اجلش به پایان رسد و به فضل و احسانی که برا یهنگام

 .کردی برسد

که امر اسالم را مهم بداند و تشکیالت اهل رشک در برابر مسلمین  یهرمس�ن بار الها

 یا ،نشاند را فروضعف او  یول نیت جنگ و آهنگ جهاد �اید، پس کند، ینرا غمگاو 

پیشامدی او را به تأخیر افکند یا مانعی جلوی  یا تعویق اندازد، را بهدستی او  تهی

ثواب مجاهدین را به او  و پیش آید پس نامش را در عبادت کنندگان ثبت کن اش اراده

 .شهیدان و صالحان محسوب فرما ی زمره او را در و ارزانی دار

 ی همهبر آل محمد درودی فرست برتر از  وات  فرستادهبر محمد بنده و  بار الها

ه دورانش به انتها نرسد و کفرست  یدرود اوج گیرد، ها سالم ی همه بر فراز درودها که

 ییها رحمتو  درودها ینتر کاملو رحمتی مانند  درود ش�رش به آخر منقطع نگردد،

 عطا کننده،خدای بسیار  ییتوالبته  یا فرستادهکه بر یکی از اولیای مقرب درگاهت 

هر  و ییها آن ی موجودات و بازگرداننده ی همه ی ینندهو آفر صفات که مبدأ ستوده

 .انجام دهین چه خواست توست ه�

 اللهم عجل لولیک الفرج
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