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 نوزدهمدعای 

 دعای آن حرضت در طلب باران

به باران فراوان  و رحمتت را بر ما بگسرتان، باران سیراب فرما ی را به وسیله ما ،بار الها

های این ّجو پهناور روان  رر تام قسمت) جالببرای روییدن گیاهان ( که ییابرهااز 

و  ها به رسانیدن میوه های رحمت بر بندگان خویش مّنت گذار به آن باران گشته،

ه کرا ناظر آبیاری سورمند  مقربو فرشتگان  ها زنده بدار ها را با بست شکوفه رسزمین

شدید که آنچه را مرره بده، بارانی  رار است قرار رامنه اش یبارندگ و رائم اش یفراوان

رسد  به ثر می و آنچه را که بعداً  از رست رفته بازگررانی آنچه است به آن زنده سازی،

ابری فرشره و گوارا و  ،ها را با آن وسعت رهی و روزی رس از خاک برون آوری

 .و خروشان که زیان نرساند و برقش فریبا نباشد فراگیرنده

وسیع و پرمایه  ی گیاهان، و پرورندهها  رشتی  ما را از بارانی سبز کننده بار الها

ما را به بارانی کامل سیراب  پروررگارا ن گیاهان پژمرره را خرّم کنی،آ سیراب ساز که با 

آن  ی یلهوس به آب گررند و نهرها را ها پر ساران از آن جاری شور و چاه ساز که چشمه

و  شهرها ارزان کنی ی ها را رر همه و با آن نرخ یانیررختان را برو و روان کنی

و کشت و  های پاکیزه را تکمیل فرمایی و روزی چهارپایان و خالیق را رسزنده سازی

 بار الها و نیرویی بر نیروی ما بیفزایی، شیر �اییر را پُ  ها پستانو  زرع را برویانی

و قطراتش را  را نامطلوب مکنو رسمای او  ی این ابر را بر ما زهرآلور مگرران سایه

 .کام ما تلخ و شور مگرران رو آب آن را ر های عذاب قرار مده همچون ریزه سنگ

که  و زمین روزی فرما ها آس�نو آلش ررور فرست و ما را از برکات  بر محمد بار الها

 تو بر هر چیز توانایی.
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