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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
دﻋﺎی ﺳﯽ و دوم
دﻋﺎی آن ﺣﴬت ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻗﺖ از �ﺎز ﺷﺐ
ی ﺧﺪای ﻋﺎﻢﻟ ،ای دارای ﻣﻠﮏ ﭘﺎﯾﻨﺪهی اﺑﺪی و ای ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﭙﺎه و
ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻫﺮ ﻣﻌﯿﻦ و ای ﻋﺰت ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﯽزوال و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ،اوﻟ ّﯿﺘﺶ ﺑﯽﺣﺪ و اﺧﺮﯾّﺘﺶ
ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽات ﭼﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽات ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻨﻪ آن ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ واﺻﻔﺎن ﺑﻪ ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪای از آن رﻓﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهای
�ﯽرﺳﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﻫﺮ وﺻﻒ و ﻣﺪﺣﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺣﯿﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻫﺮ ﻧﻌﺖ
و ﺗﻌﺮﯾﻒ دون ﺑﻠﻮغ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﴬﺗﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻟﻄﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮای ادراﮐﯽ در
ﻣﻘﺎم ﮐﱪﯾﺎﯾﯽات ﺣﯿﺮان و ﴎﮔﺮداناﻧﺪ ،ﺗﻮ ای ﺧﺪای ازﻟﯽ ،در ازﻟﯿﺘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدهای و
ﺟﺎودان و ﺑﯽزوال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ از ﺗﻮﺻﯿﻔﺶ ﻋﺎﺟﺰﯾﻢ )ﺗﻌﺎﻟﯽ ﷲ ﻋ�
ﯾﺼﻔﻪ اﻟﻮاﺻﻔﻮن ﻋﻠّﻮا »ﮐﺒﯿﺮا«( و ﻣﻦ آن ﺑﻨﺪهی ﻧﺎﺗﻮان ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻢ ﺿﻌﯿﻒ و
ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ و آرزوﯾﻢ ﺑﺴﯽ ﺑﺰرگ و ﺟﺴﯿﻢ اﺳﺒﺎب وﺻﻮل از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺣﻤﺘﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ،و زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی اﻣﯿﺪ از ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺸﺖ ﺑﺪان ﭼﻨﮓ زدهام ،ﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ�ر آورم اﻧﺪک و ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و درﺬﺷﻦﺘ از ﺑﻨﺪهات ﺑﺮ ﺗﻮ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﻦ درﮔﺬر.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎﻧﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪهای در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﮔﺎﻫﯽات آﺷﮑﺎر و
دﻗﺎﯾﻖ اﻣﻮر از ﻧﻈﺮت ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و رازﻫﺎی ﻧﻬﺎﻧﯽ از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن �ﯽﻣﺎﻧﺪ و ای ﺧﺪا
دﺷﻤﻨﺖ اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫ�ن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﻦ از
ﺗﻮ ﻣﻬﻠﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪه و ﺗﻮ ﻣﻬﻠﺘﺶ دادی و ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﻣﻦ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺘﺶ دادی ،ﭘﺲ او ﻣﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮﯾﺰم ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ
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دراﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺪان ﮐﺮدهی ﺑﺪ ﺳﺨﻂ و ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،روی ﻣﮑﺮ و
ﻓﺮﯾﺒﺶ را از ﻣﻦ ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻣﺮا دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪی ﮐﻔﺮ ﺧﻮد �ﻮد و از ﻣﻦ و
ﻋﻤﻠﻢ ﺗ ّﱪی ﺟﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﮐﺮد و ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺒﺖ واﮔﺬارد و
در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﻬﺮ و اﻧﺘﻘﺎﻣﺖ دراﻓﮑﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﻣﺮا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻧﻪ ﺣﺼﻨﯽ ﮐﻪ در آن از ﺧﺸﻤﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮم و ﻧﻪ
ﭘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﻋﺬاﺑﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮم ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورد و
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ای ﺧﺪا ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﺖ را از ﻣﻦ درﯾﻎ ﻣﺪار و
رﺷﺘﻪی ﻋﻔﻮ و رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﺳﺎ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻔﺮﻣﺎ و ﻣﺮا
ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﺎز آﻣﺪه ﻗﺮار ﻣﺪه و ﻧﺎاﻣﯿﺪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﺷﺪه ﻣﮕﺮدان و ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزﺷﺖ ا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻢﻟ ﺳﺎز ﮐﻪ ﻫ�ﻧﺎ
ﺗﻮ ﺑﻬﱰﯾﻦ آﻣﺮزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﺎن دادی و ﻣﻦ آن را ﻓﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﺮا ﻧﻬﯽ �ﻮدی وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪم و اﻧﺪﯾﺸﻪی زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪ ،ﮔﻨﺎه را در ﻧﻈﺮم آراﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﺮدم ،ﻧﻪ روزی را ﺑﻪ
وزه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻧﻪ ﺷﺒﯽ را ﺑﻪ ﺗﻬﺠﺪ و ﻗﯿﺎم ﺑﻪ درﮔﺎه رﺣﻤﺘﺖ ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻢ
)ﭼﻮنﮐﻪ روزه ﺗﻬﺠﺪم ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده( و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻘﺎی آن ﺳﻨﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌﺎدت ﻣﻦ ﮔﺮدد ،ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﱰام ﻓﺮاﯾﺾ و واﺟﺒﺎت اﺣﮑﺎﻣﺖ را
ﻓﺮو ﮔﺬارد ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺮﺜت ﻧﻮاﻓﻞ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از واﺟﺒﺎت و ﻓﺮاﯾﺾ ﻏﻔﻠﺖ �ﻮدم و از
ﻣﻘﺎم ﺣﺪود ﺗﻮ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ را درﯾﺪم و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪم
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻔﻮ و ﮐﺮﻣﺖ ﻓﻀﯿﺤﺖ و رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎﯾﻢ را ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺣﺎل
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﴍﻣﺴﺎری ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه و از ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﻪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ
دﻟﯽ ﺧﺎﺷﻊ و ﮔﺮدﻧﯽ ﺧﺎﺿﻊ و ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻤﯿﺪه از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﺎر ،ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪه درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،و ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪوار و
از ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺒﺖ در ﻫﺮاس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﭘﺮوردﮔﺎرا آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ و از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮا اﯾﻤﻦ ﺳﺎز و
رﺣﻤﺘﺖ را ﺎﻣﻞ ﺣﺎﻢﻟ ﺑﮕﺮدان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد،
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺮدهی ﻋﻔﻮ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺸﻤﻮل ﻓﻀﻞ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﯽ �ﻮدی و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺜﺎل و اﻗﺮاﻧﻢ ﻣﻔﺘﻀﺢ و رﺳﻮا ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ ،ﭘﺲ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ و
ﻫﻢ از ﻓﻀﯿﺤﺖ و رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎی ﴎای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮا ﭘﻨﺎه ﺑﺨﺶ در آن ﻣﻮﻗﻒ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب
و ﭘﯿﺎﻣﱪان ﮔﺮاﻣﯽ و ﺷﻬﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻮاه و ﺷﺎﻫﺪ اﻋ�ل ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺪیﻫﺎﯾﻢ را از او ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽداﺷﺘﻢ و از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ رازﭘﻮﺷﯽ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ آﻣﺮزش ﺗﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﺎﻣﻞ دارم ،و ﺗﻮ ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘ�د ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او روی آورده ﺷﻮد و ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ ﺑﯽﻣﻘﺪار از ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﺶ در ﻫﻢ ﻓﴩده و
راهﻫﺎﯾﺶ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎی رﺣﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺮدهﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﴎازﯾﺮ ﮐﺮدی،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺮا از ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪی ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐ�ل ﺻﻮرت رﺳﺎﻧﺪی و
اﻋﻀﺎء را در ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدی ،ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ �ﻮدی ،ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻄﻔﻪ
ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻘﻪ و آﻧﮕﺎه ﻣﻀﻐﻪ ،ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی،
آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی دﯾﮕﺮی از آﻓﺮﯾﻨﺶ درآوردی ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ رزق ﺗﻮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺪم و از ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎﻧﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮدم ،ﻗﻮﺗﯽ از ﻣﺎزاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﮐﻨﯿﺰت )ﻫ�ن ﻣﺎدرم( ﮐﻪ ﻣﺮا در اﻧﺪرون او ﺟﺎ دادی و در ﻧﻬﺎد رﺣﻤﺶ ودﯾﻌﺖ ﻧﻬﺎدی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدی و اﮔﺮ ﻣﺮا ،ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ،در اﯾﻦ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﻮدم وا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻣﻀﻄﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ از ﻣﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎر ،ﻧﯿﺮو از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺑﻮد،
ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻏﺬا دادی و آن ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻒ را از روی ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺮ
ﻣﻦ )از ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻠﻘﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل( ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺑﺎرهام ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوری ،ﻫﯿﭻﮔﺎه از
ﺧﯿﺮت ﻣﺤﺮوم �ﯽﮔﺮدم و ﺣﺴﻦ اﻧﻌﺎﻣﺖ درﺑﺎرهام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ �ﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﮑﻢ �ﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را در ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﻣﴫوف دارم ،ﺷﯿﻄﺎن اﻓﺴﺎر ﻣﺮا در ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﺿﻌﻒ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از اﯾﻦ رو از
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ﺑﺪ رﻓﺘﺎری او و ﭘﯿﺮوی ﻧﻔﺴﻢ از او ﺷﮑﺎﯾﺖ دارم و از ﺗﺴﻠﻂ او ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم و از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ روزﯾﻢ راﻫﯽ آﺳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ،ﭘﺲ ﺳﭙﺎس ﺗﻮ را ﺑﺮ آﻧﮑﻪ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را آﻏﺎز ﮐﺮدی و ﺷﮑﺮ اﺣﺴﺎن و اﻧﻌﺎم را اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﻮدی ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و روزﯾﻢ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﺳﺎز و ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﯽ
ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎز و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدی ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدان و آﻧﭽﻪ از ﺟﺴﻤﻢ
ﮐﺎﺳﺘﻪ و از ﻋﻤﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ را در راه اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب دار ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﱰﯾﻦ روزی
دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫ�ﻧﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه رﺣﻤﺘﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﺮ اﻫﻞ ﻋﺼﯿﺎن
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﺮدهای و ﻫﺮ ﮐﻪ از رﺿﺎی ﺗﻮ رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ وﻋﺪهی ﻋﺬاب دادهای ،از آن
آﺗﺸﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽاش ﻋﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ و ﻣﻼﯾﻤﺶ دردﻧﺎک و دورش ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و از آﺗﺸﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد
و از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺳﺎﻧﺪ )ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺧﻮد را از
ﴬع دوزﺧﯿﺎن اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ �ﯽﮐﻨﺪ و
آب ﺟﻮش )ﺣﻤﯿﻢ( ﻣﯽآﺷﺎﻣﺎﻧﺪ و از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زاری و ﺗ ّ
ﻫﺮ ﭼﻪ از او رﺣﻢ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻃﻠﺒﻨﺪ اﺑﺪا ً ﺗﺮ ّﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع و اﻟﺘ�س
ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺷﻮد ﻗﺪرت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﺬاب را ﻧﺪارد ،آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻘﺎب دردﻧﺎک ﺧﻮد و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ای ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از
ﮐﮋدمﻫﺎی ﮐﺎم ﮔﺸﻮده و ﻣﺎرﻫﺎی دوزخ و دﻧﺪانﻫﺎی زﻫﺮآﻟﻮدﺷﺎن و از آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯿﺶ ﮐﻪ
ﻮن اﻫﻞ دوزخ آن را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﻤﺗﺎم اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء آنﻫﺎ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و دلﻫﺎﯾﺸﺎن
را از ﺟﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ای ﺧﺪا ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ )ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺮ اﻋ�ل ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح( ﮐﻪ
ﻣﺮا از آن دور ﺳﺎزد.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد از آﺗﺶ ﭘﻨﺎه ده و
ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻏ�ﺿﺖ از ﻟﻐﺰشﻫﺎﯾﻢ درﮔﺬر و ﻣﺮا ﺧﻮار ﻣﺴﺎز ای ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ
ﻫ�ﻧﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽداری و ﻧﯿﮑﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوری و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ.
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ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﮑﺎن ﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﺗﺎ ﺷﺐ و روز
در ﭘﺲ ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن درود ﻓﺮﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن درودی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﺷ�رش ﻧﯿﺎﯾﺪ،
درودی ﮐﻪ ﻫﻮا را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ و آﺳ�ن را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ او درود ﻓﺮﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آنﮐﻪ راﺿﯽ ﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪا درودی ﺑﺮ او و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻓﺮﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻣﺮز و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ای ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن.

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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