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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 سیزدهمدعای 

 ها دعای آن حرضت در طلب حاجت

 برآوردنی که یو ای خدا ییآرزومطلوب و  ، ای آنکه در حوائج خلق منتهای هربار الها

رایگان در اختیار فروشد ( به بها �ی هایش را ها نزد تو باشد، ای آنکه نعمت خواست

 که آنگذاری، ای  و ای آنکه بر عطایا و مواهبت هرگز منت �ی )دهد یمبندگانش قرار 

 .نتوان شد نیاز یبتوان شد، ولی هرگز از تو مستغنی و  نیاز یبی عال  تنها به تو از همه

نتوانند کرد، ای آنکه کشند و روی از تو به غیر  پر یتبه سوها  ای آنکه همواره دل

اسباب و علل) ( یلوساو ای آنکه  های کرمت را تهی نسازند ها گنجینه درخواست

و ای  ای آنکه نیاز نیازمندان از درگاهت آنی قطع نشود حکمتت را دگرگون نکنند، و

ی  نیازی از همه های بندگان تو را خسته و ملول نکند، خویشت را به بی آنکه خواسته

دستی نسبت  و آنان را به فقر و تهی نیازی مخصوص توست و بی ودیمخلوقات ست

دادی که احتیاج سزاوار آنان است، هر کس که سعی کند به یاری تو از خود نقص دور 

فقر را از خود براند، حاجت خویش را از جای مناسب  تو با تکیه به مشیت کند

ی درب  که حلقه کس نآ و نیاز خود را از مسیر درست تقاضا �وده، ولی  خواسته

 در معرضی برآوردن حاجت خواهد خود را  بکوبد، یا از بندگان وسیله دیگری را

 .ی قطع احسان شده ی حرضتت شایسته و از ناحیه داده محرومیت قرار

و حیله و  نشد مؤثرحاجتی به درگاهت دارم که کوشش من در برآوردنش  خدایا

ی من چنین وسوسه �ود که دست حاجت  امارهو نفس  تدبیرم از رسیدن به آن بازماند

و  باشند یمپا نیازمند و محتاج به تو  رس تاکنم که خود آنان  به سوی مردمی دراز

و پرتگاهی از  های خطاکاران این خود لغزشی از لغزش و نشوند نیاز یبهرگز از تو 

و در  شدم از خواب غفلت بیدار ات یادآوریاست، سپس به فضل  کاران گنههای  پرتگاه

بازگشتم  یتبه سوپرتگاهم در پناه تأییدهایت  و ازی توفیقت از لغزش برخاستم  سایه

من، چگونه محتاجی دست نیاز به  و با خود چنین گفتم: پاک و منزه است پروردگار
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دستی کند؟ پس با رغبت و  دست قصد تهی سوی محتاجی دراز کند؟ و چطور تهی

و  با اطمینان کامل چشم امید به درگاهت دوختم و اشتیاق به جانب تو روی آوردم

و هر چند  دانستم که خواهش من هر چند بسیار باشد در پیشگاهت اندک است

و  که کرمت از تقاضای کسی به تنگ نیاید دانم یمو  سنگین باشد برای تو ناچیز است

 .ی تو از بخشش هر کس دیگری باالتر است دست بخشنده

کرم خویش مرا مشمول فضل  ی یهدر ساحمد درود فرست و م و آلخداوندا بر محمد 

، چون من مدار وااستحقاقش را دارم  بر آنچهو به اقتضای عدلت  و عنایتت فرما

نخستین کسی نیستم که مشتاقانه به سویت رو آورده و بدون شایستگی از عنایاتت 

ار شده و نخستین خواهنده نیستم که از فضل حرضتت برخورد برخوردار شده باشد

 .مستحق محرومیت بوده که یدرحال

و به ندایم  و دعایم را مستجاب گردان بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست

و امیدم را  و صدایم را بشنو به ترضع و زاریم ترحم کن ) وگوش فرا دهباش (نزدیک 

و هرگز این حاجت و دیگر  و پیوند بین من و ملکوتت را قطع نکن ناامید مفرما

که ( یگاهجا، بلکه پیش از آنکه من از این مگذار واحاجات مرا از حرضتت به دیگران 

با آسان کردن کارها و حسن تقدیرت در تام امورم  ) بازگردمکنم به درگاهت دعا می

امور  ی در همهبرسان (و مطالبم را  و آرزوهایم را روا ساز را برآور یمها حاجت

ل محمد درودی فرست که لحظه به آ بر محمد و  ) وم را قرین سعادت کنرسنوشت

و از برکت همین صلوات مرا  و مرز و بومی نشناسد و پایان نپذیرد شود تر فزونلحظه 

و  که تو دارای رحمت واسعه ی برآوردن حاجتم قرار ده و آن را وسیله مددی فرما

پس حاجت خویش به زبان (است و حاجتم به درگاهت چنین  کرمت بینهایت است

مونس من بوده و احسان  فضل تو): «گویی یمو در سجده  آورده و سپس سجده کرده

به عظمت خودت و به مقام محمد و را کند، پس تو  تو مرا به درگاهت راهن�یی می

 ».خوانم که مرا از درگاهت نومید برمگردانی ی) مکه درود تو بر آنان بادمحمد (ل آ 
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