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 سرور جدم بر درود و است جهانیان پروردگار که است خداوند مخصوص سپاس و حمد

 ،شدند مرتکب بد اعمال که کسانی سرانجام سپس ": که فرمود راست متعال خداوند رسوالن،

 می تو یزید، ای ".گرفتند سخریه به را آن و کردند تکذیب را خدا آیات که رسید جایی به

 نزد ما کشاندند، سو هر به برده همانند را ما تا کردی مسدود ما بر را چاره راه چون که پنداری

 گرامی؟ او نزد تو و هستیم خوار خدا

 کافر که آنان": فرمود که ای کرده فراموش را خدا سخن آیا باش، آهسته و آرام اندکی پس

 مهلت ها آن به ما است، آنان سود به دهیم می مهلت ها آن به اگر که نکنند تصور شدند

 ".باشد آنان برای ای کننده خوار عذاب و بیفزایند گناهانشان بر که میدهیم

 و بنشانی پرده پشت را خود کنیزان و زنان تو که است عدالت از آیا آزادشدگان، پسر ای

 در بدری را آنان پرده بکشانی، سو آن و سو این به اسیر صورت به را( ص)خدا رسول دختران

 ای؟ کننده کمک و نگهدار نه و یاوری نه و است مانده پرستاری نه آنان مردان از که حالی

 د؟جوی را پاکان جگر دهانش که باشد کسی آن پسر از دلسوزی امید و توقع چگونه راستی به

 و ناهگ این بزرگی و بداند کار گنه را خود آنکه بی مینگرد ما به دشمنی و کینه نظر با که آن

 دستمریزاد من به و کردند می شادی و بودند پدرانم کاش": گوید می کند، درک را گستاخی

 فرزندان از زمین روی درخشان ستارگان و( ص) محمد خاندان از که خونی این با "...میگفتند

 لیو رسد، می آنان گوش به صدایت که گمانت به میزنی، صدا را پدرانت و ریختی عبدالمطلب

 دستت کاش ای که کردی می آرزو آنگاه رفت خواهی هستند، آنان که آنجا به زودی همین به

 .کردی نمی ای، کرده که کاری و زدی نمی حرفی چنین و الل زبانت و بود شل

 خدا راه در که آنان مبر گمان هرگز" گردی می وارد( ص) خدا رسول بر بار همین با قطعا

 ".برخوردارند ها نعمت و مواهب از خدا پیشگاه در و اند زنده آنان بلکه اند، مرده اند شده کشته

 .پشتیبان جبرئیل و ماست مدعی(ص)محمد و است داور و حاکم خداوند که بس همین و

 از وت ارزش حال عین در ولی کشانده، تو با گفتن سخن به مرا روزگار، ناگوار پیشامدهای گرچه

 .است بسیار مالمتت و بزرگ سرزنشت و ناچیز من نظر



 که مدار، دریغ داری که کوشش هر و بکن توانی که اقدامی هر و بزن خواهی نیرنگی هر

 ما غایت به و کنی خاموش را ما وحی نور نه و کنی محو توانی را ما نام نه خدا به سوگند

 .زدود نتوانی خود از را ستم این ننگ و رسید نخواهی

 او که گرداند آنان نیک بازماندگان را ما و کند کامل را آنان پاداش که خواهم می خدا درگاه از

 .است مهر پر و مهربان
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