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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
دﻋﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻢ
دﻋﺎی آن ﺣﴬت در ﻃﻠﺐ ﺣﺎﺟﺖﻫﺎ
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ،ای آﻧﮑﻪ در ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻣﻄﻠﻮب و آرزوﯾﯽ و ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮآوردن
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ای آﻧﮑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎ �ﯽﻓﺮوﺷﺪ )راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ( و ای آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﻣﻮاﻫﺒﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﺖ �ﯽﮔﺬاری ،ای آنﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻢﻟ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺗﻮان ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﺘﻮان ﺷﺪ.
ای آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻮاره دلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﭘﺮ ﮐﺸﻨﺪ و روی از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد ،ای آﻧﮑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺮﻣﺖ را ﺗﻬﯽ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ای آﻧﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ )اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ(
ﺣﮑﻤﺘﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و ای آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان از درﮔﺎﻫﺖ آﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد و ای
آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﻠﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﻦﺘ را ﺑﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻫﻤﻪی
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺳﺘﻮدی و ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﯽدﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ
دادی ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺳﺰاوار آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻮ از ﺧﻮد ﻧﻘﺺ دور
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺘﺖ ﻓﻘﺮ را از ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﺪ ،ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ �ﻮده ،وﻟﯽ آنﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪی درب
دﯾﮕﺮی را ﺑﮑﻮﺑﺪ ،ﯾﺎ از ﺑﻨﺪﮔﺎن وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺮار داده و از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺣﴬﺗﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻗﻄﻊ اﺣﺴﺎن ﺷﺪه.
ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ دارم ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ در ﺑﺮآوردﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺪ و ﺣﯿﻠﻪ و
ﺗﺪﺑﯿﺮم از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻔﺲ اﻣﺎرهی ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪ �ﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺣﺎﺟﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدﻣﯽ دراز ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﴎ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻟﻐﺰﺷﯽ از ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﺧﻄﺎﮐﺎران و ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﯽ از
ﭘﺮﺗﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻨﻪﮐﺎران اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﯾﺎدآوریات از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و در
ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻮﻓﯿﻘﺖ از ﻟﻐﺰش ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و از ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻢ در ﭘﻨﺎه ﺗﺄﯾﯿﺪﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ
و ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
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ﺳﻮی ﻣﺤﺘﺎﺟﯽ دراز ﮐﻨﺪ؟ و ﭼﻄﻮر ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﺗﻬﯽدﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ روی آوردم و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ دوﺧﺘﻢ و
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ اﻧﺪک اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﺖ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﯿﺎﯾﺪ و
دﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪهی ﺗﻮ از ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﻪی ﮐﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﻣﺸﻤﻮل ﻓﻀﻞ
و ﻋﻨﺎﯾﺘﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ را دارم واﻣﺪار ،ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ رو آورده و ﺑﺪون ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ از ﻋﻨﺎﯾﺎﺗﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻓﻀﻞ ﺣﴬﺗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﻮده.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و دﻋﺎﯾﻢ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدان و ﺑﻪ ﻧﺪاﯾﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎش )ﮔﻮش ﻓﺮا ده( و ﺑﻪ ﺗﴬع و زارﯾﻢ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻦ و ﺻﺪاﯾﻢ را ﺑﺸﻨﻮ و اﻣﯿﺪم را
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﻔﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﻣﻠﮑﻮﺗﺖ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻦ و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺣﺎﺟﺖ و دﯾﮕﺮ
ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺮا از ﺣﴬﺗﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﻣﮕﺬار ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه )ﮐﻪ
ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ( ﺑﺎزﮔﺮدم ﺎ آﺳﺎن ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮت در ﻤﺗﺎم اﻣﻮرم
ﺣﺎﺟﺖﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮآور و آرزوﻫﺎﯾﻢ را روا ﺳﺎز و ﻣﻄﺎﻟﺒﻢ را ﺑﺮﺳﺎن )در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر
ﴎﻧﻮﺷﺘﻢ را ﻗﺮﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﮐﻦ( و ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درودی ﻓﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺰونﺗﺮ ﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﻣﺮز و ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و از ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻠﻮات ﻣﺮا
ﻣﺪدی ﻓﺮﻣﺎ و آن را وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺘﻢ ﻗﺮار ده ﮐﻪ ﺗﻮ دارای رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و
ﮐﺮﻣﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﺟﺘﻢ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ )ﭘﺲ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن
آورده و ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪه ﮐﺮده و در ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ(» :ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﻮده و اﺣﺴﺎن
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ راﻫﻨ�ﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮدت و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﺪ و
آل ﻣﺤﻤﺪ )ﮐﻪ درود ﺗﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد( ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از درﮔﺎﻫﺖ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﺮﻣﮕﺮداﻧﯽ«.
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