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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
دﻋﺎی ﻧﻬﻢ
دﻋﺎی آن ﺣﴬت در اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻐﻔﺮت از ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﺶ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺑﻪای ﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮ اﺳﺖ
ﺑﺎزﮔﺮدان و از آﻧﭽﻪ ﻣﻨﻔﻮر ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎرﻣﺎن دار ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻧﻘﺺ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ ﻳﻜﯽ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻳﻜﯽ در دﻧﻴﺎی ﻣﺎ ،ﺗﻮ آن ﻧﻘﺺ را ﻛﻪ در
اﻣﺮ دﻧﻴﺎﺳﺖ و ﴎﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدان و ﻣﺎ را از ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ در
دﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ دور ﺳﺎز و اﮔﺮ دو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻳﻜﯽ از آن دو ﺗﻮ را از ﻣﺎ
ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و دﻳﮕﺮی ﺧﺸﻤﺖ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽاﻧﮕﻴﺰد ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ
ﺧﺸﻨﻮدیات در آن اﺳﺖ ﺑﻜﺸﺎن و در ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻧ�وی ﻣﺎ
را ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدان و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن واﻣﮕﺬار ،ﭼﻮن ﻧﻔﺴ�ن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﮔﻨﺎه
ﻣﯽﮔﺮاﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻫﯽ و دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪهی ﺑﻪ زﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ ﻛﻨﯽ.
ﺧﺪاوﻧﺪا ﻫ�ﻧﺎ ﺗﻮ اﺳﺎس و ﻣﻨﺸﺄ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎ را از ﭼﻴﺰ ﭘﺴﺖ و ﺿﻌﻴﻔﯽ )ﺧﺎك( ﻗﺮار دادی
و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪی ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎدی و از آب ﺑﯽارزش و ﺣﻘ� )ﻧﻄﻔﻪ( آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﺎ
را آﻏﺎز ﻛﺮدی ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮهی ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻧ�وﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺎری ﺟﺰ
ﺑﻪ ﻳﺎری ﺗﻮ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﭘﺲ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﮕ� و ﺗﻮﻓﻴﻘ�ن ده و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺻﻼح ﺑﺎش و دﻳﺪﮔﺎن دلﻫﺎﯾ�ن را از آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻛﻮر ﻛﻦ و اﻋﻀﺎ�ﺎن
را از ﮔﺰﻳﻨﺶ راه ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎز دار.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﺗﭙﺶ دلﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ اﻋﻀﺎ و ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺧﻮردن ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺶ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺎ را ﻫﻤﮕﯽ در آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﻮاب ﺗﻮ اﺳﺖ ﻗﺮار
ده ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺎر ﻧﻴﻜﯽ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﭘﺎداش ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎ ﻓﻮت ﻧﺸﻮد و ﻫﻴﭻ ﻛﺎر زﺷﺘﯽ و
ﻣﻌﺼﻴﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ و ﻋﻘﺎب ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ �ﺎﻧﺪ.
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