1

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
دﻋﺎی ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ
دﻋﺎی آن ﺣﴬت در ﻋﯿﺪ اﺿﺤﯽ و روز ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ اﯾﻦ روزی ﺑﺲ ﻣﺒﺎرک و ﺑﺎ ﻣﯿﻤﻨﺖ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن در اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ
روز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺎﺟﺖ از ﺣﴬﺗﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺎﻟﺐ
رﺣﻤﺘﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺘﺖ و ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن از ﻗﻬﺮ و ﺳﻄﻮﺗﺖ و ﺗﻮ
در ﺣﺎﺟﺎت ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ داری ﭘﺲ از ﺣﴬﺗﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮد
و ﮐﺮﻣﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺣﺎﺟﺘﻢ و آﺳﺎﻧﯽ وا ﺳﺎﺧﻦﺘ آن ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او
درود ﻓﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ای آﻧﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﮏ و ﭘﺎدﺷﺎه وﺟﻮدی ،ﺣﻤﺪ و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﺖ و در ﺎﻢﻟ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﺣﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﺑﺰرﮔﻮاری و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻮﺻﻮﻓﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و
اﮐﺮام و ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪهی آﺳ�نﻫﺎ و زﻣﯿﻨﯽ ،ای ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺣﴬﺗﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺮهام دﻫﯽ از ﻫﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺮﮐﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﯿﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﻌﺎم ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن ﻣﯽ�ﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪی
آﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮی ﯾﺎ ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ دارم
ﮐﻪ از ﻫﻤﻪی آن ﺧﯿﺮات ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺮهی واﻓﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ.
ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه وﺟﻮدی و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﺖ و ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ درود ﻓﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ آن ﺣﴬت ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده
و ﻣﺤﺒﻮب و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺗﻮ و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و
ﭘﺎﮐﺎن و ﻧﯿﮑﺎناﻧﺪ ﭼﻨﺎن درودی ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎرای ﺷﻤﺮدﻧﺶ را ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ
را در دﻋﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻨﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﺗُﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﴍﯾﮏ
ﺳﺎز ،ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎز از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن درﮔﺬری ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ درﮔﺎه ﮐﺮﻣﺖ ﺑﺎ اﻋﺘ�د ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺟﺘﻢ را آوردم و
ﺑﻪ ﺣﴬﺗﺖ ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽام را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﺮزش و رﺣﻤﺘﺖ
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ﻣﻄﻤﱧﺗﺮم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد و آﻣﺮزش و رﺣﻤﺘﺖ وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻋﻬﺪهدار ﺑﺮآوردن ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﮐﻪ دارم ﺑﻮده ﺑﺎش ﺑﻪ
آن ﻗﺪرت ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺖﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎ آن ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزم ﺑﻪ ﺗﻮ و
اﺳﺘﻐﻨﺎ و ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺗﻮ از ﻣﻦ ﮐﻪ ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻮ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﮔﺰﻧﺪی را از ﻣﻦ دور ﻧﮕﺮداﻧﺪ ﺟﺰ ﺗﻮ و در ﮐﺎر آﺧﺮت و دﻧﯿﺎﯾﻢ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ آﻣﺎده و ﻣﻬﯿﺎ و ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای
ورود ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺶ او ﻃﻠﺐ ﺣﺎﺟﺖ و ﺟﺎﯾﺰهاش ﭘﺲ ای
ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻮﺳﺖ در اﯾﻦ روز ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪن و آﻣﺎدﮔﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﻋﻔﻮ ﺗﻮ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻄﺎ و ﺑﺨﺸﺶ و ﺟﺎﯾﺰهات ﭘﺲ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان
او و ﻣﺮا ﻫﻢ در اﯾﻦ رو ِز ﻋﯿﺪ از اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﮐﺮﻣﺖ دارم ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﮕﺮدان ای
ﮐﺴﯽ  اﴏار و اﻟﺤﺎح ﻤﺗﺎم ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻋﺎﻢﻟ ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﺗﻮ را از ﺑﺨﺸﺶ و
ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﺎز ﻧﺪارد و از ﻋﻄﺎ و اﺣﺴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻧﮑﺎﻫﺪ.
ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ درﮔﺎه ﮐﺮﻣﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪم ﺑﻪ اﻋﺘ�د و وﺛﻮق ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺣﺪی از ﻣﺨﻠﻮق ﻣﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻪ درود و ﺗﺤﯿﺖ ﺑﺮ آن ﭘﯿﻐﻤﱪ ﮔﺮاﻣﯽ و اﻫﻞﺑﯿﺘﺶ ﺑﺎد ،ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ آﻣﺪم
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه و ﺑﺪﮐﺎری درﺑﺎرهی ﻮﯾﺸﻦﺘ اﻗﺮار دارم ،ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ آﻣﺪهام
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ و ﺸﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻤﺗﺎم ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻋﺎﻢﻟ اﺳﺖ ﭼﺸﻢ
دوﺧﺘﻪام ،آن ﻋﻔﻮی ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺟﺮم و ﺧﻄﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن و اﴏار ﺑﺮ
اداﻣﻪی ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﺗﻮ را از آن ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره آﻧﺎن را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و آﻣﺮزش
ﮐﻨﯽ ﭘﺲ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺣﻤﺘﺶ وﺳﯿﻊ و ﻋﻔﻮ و آﻣﺮزﺷﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ای ﺧﺪای ﺑﺰرگ،
ای ﺧﺪای ﺑﺰرگ ،ای ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ ،ای ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و
ﺑﻪ رﺣﻤﺘﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻞ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻓﻀﻠﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻔﻘﺖ �ﺎ و ﺑﻪ آﻣﺮزﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮔﺸﺎﯾﺶ ده و ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻠﻔﺎی ﺗﻮ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﺖ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻠﻨﺪ اﻣﻨﺎی ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دادهای ﻏﺎﺻﺒﺎن آن را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ آن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﮕﺮدد و از ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﱰ داﻧﯽ و در آﻓﺮﯾﺪﻧﺖ و در
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ارادهات ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﺧﻠﻔﺎی ﺗﻮ ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﻬﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺪه
و ﻧﺎ اﻫﻼن ﻣﻘﺎم آن را رﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
ﮐﺘﺎب و ﴍﻋﺖ را ﭘﺸﺖ ﴎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﻀﺖ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﻨﻦ
ﭘﯿﺎﻣﱪت را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن از اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋ�ل اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪه و
دﻧﺒﺎﻟﻪروان و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ .ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻣﺤﻤﺪ درود
ﻓﺮﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺘﻮده ﺻﻔﺎت و ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﺮ آﻧﺎن درود و رﺣﻤﺖ و ﺗﺤﯿﺖ و
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﻓﺮﺳﺖ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﺎت و رﺣﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و آل اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهای  در ﻓﺮج و آﺳﺎﯾﺶ و ﻧﴫت و ﻤﺗﮑﯿﻦ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ .ﺑﺎر اﻟﻬﺎ
ﻣﺮا از اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﯾ�ن ﺑﻪ ﺣﴬﺗﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪت و ﭘﯿﺮو اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺘﺸﺎن را ﻓﺮض و واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮدهای ﻗﺮار ده آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آﻧﺎن و ﺑﺮ
دﺳﺘﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﯾ�ن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ آﻣﯿﻦ ﯾﺎ
رباﻟﻌﺎﳌﯿﻦ.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺣﻠﻤﺖ ﺑﺎز �ﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺷﺪت ﻏﻀﺒﺖ را ﺟﺰ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺸﺖ
ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻏﯿﺮ از رﺣﻤﺘﺖ از ﻋﻘﺎﺑﺖ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﴬع و زاری
ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ از ﻗﻬﺮ و ﺳﻄﻮﺗﺖ ﻧﺠﺎت �ﯽﺑﺨﺸﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود
ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺎ را ای ﺧﺪای ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ آن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
آن ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزی ،ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﺮده را ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و ﺣﯿﺎت
ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺮا ای ﺧﺪا از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و اﻧﺪوه ﻫﻼک ﻣﮕﺮدان ﺗﺎ دﻋﺎﯾﻢ را ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﮐﻨﯽ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬ�ﻧﯽ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻓﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﭽﺸﺎن و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷ�ﺗﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮕﺮدان و دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن را از ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎز و
دﺷﻤﻦ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺴﺎز ،ﺧﺪاﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﴎﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎزی و رﻓﻌﺖ ﻣﻘﺎم ﻋﻄﺎ ﮐﻨﯽ
آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮔﺮداﻧﯽ آن
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﻣﺮا ﺿﻌﯿﻒ و زﺑﻮن ﺳﺎزی آن ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﻮی و ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﻋﺬاﺑﻢ دﻫﯽ آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ
ﻫﻼﮐﻢ ﮐﻨﯽ آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺑﻨﺪهات اﻋﱰاض �ﺎﯾﺪ؟ ﯾﺎ از ﺗﻮ درﺑﺎرهاش ﺳﺆال ﮐﻨﺪ
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و ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﺳﺘﻤﯽ و در ﻋﻘﻮﺑﺘﺖ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن آنﮐﺲ
در ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻌﺠﯿﻞ و ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﱰﺳﺪ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎم از او ﻓﻮت ﺷﻮد و آنﮐﺲ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﻦ از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی.
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺮا ﻫﺪف ﺑﻼ و ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﺴﺎز و
ﻣﺮا ﻣﻬﻠﺖ ده و اﻧﺪوﻫﻢ ﺑﺰدای و از ﻟﻐﺰﺷﻢ درﮔﺬر و ﺑﻪ ﺑﻼﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎرم ﻣﮑﻦ.
ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﺗﴬﻋﻢ را ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺧﺪاﯾﺎ در اﯾﻦ روز از ﺧﺸﻢ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﭘﻨﺎﻫﻢ ده و در اﯾﻦ روز
ﻣﻦ از ﺧﺸﻢ و اﻧﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺘﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮم ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او
درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺮا در ﺟﻮار رﺣﻤﺘﺖ ﭘﻨﺎه ده و اﯾﻤﻨﯽ از ﻋﺬاﺑﺖ را ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم ﭘﺲ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺮا اﯾﻤﻦ ﺳﺎز و از ﺗﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﮐﻦ و از ﺗﻮ ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ
و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﯾﺎرﯾﻢ ﮐﻦ و از ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و
ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻦ و از ﺗﻮ ﺑﯽﻧﯿﺎزی و ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻣﻮر را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻦ و ﻤﺗﺎم اﻣﻮرم را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ و
از ﺗﻮ روزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و روزﯾﻢ ده و از ﺗﻮ
ﮐﻤﮏ و ﻧﴫت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و ﻣﺮا ﻧﴫت ﻓﺮﻣﺎ و
ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ و ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪام آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود
ﻓﺮﺳﺖ و از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ درﮔﺬر و از ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻋﺼﻤﺖ و ﺗﺮک ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ .ﻣﺮا از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺤﻔﻮظ دار زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺸﯿﺘﺖ ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﯿﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ آن را از ﻣﻦ �ﯽﭘﺴﻨﺪی ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ.
ای ﭘﺮوردﮔﺎر ،ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ای ﺑﺨﺸﻨﺪهی ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ،ای ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و اﮐﺮام ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و
ﺧﺎﻧﺪان او درود ﻓﺮﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و از درﮔﺎه ﮐﺮﻣﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪم و ﺑﺮای
آن روی ﺑﻪ ﺗﻮ آوردم اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ اراده ﻻزم و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺣﺘﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﻣﻀﺎ
ﻓﺮﻣﺎ و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪر ﮐﺮدهای ﺑﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار ده و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن درﺑﺎرهام
ﺗﻔﻀﻞ ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻧﯿﮏﺑﺨﺖ ﺳﺎز و از ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ واﺳﻊ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻔﺰا ﮐﻪ ﻫ�ﻧﺎ ای ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﺑﯽﺣﺪ و واﺳﻊ و ﮐﺮم و ﺑﺰرﮔﻮاریات
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ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی ﺑﻪ ﺧﯿﺮات و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﺑﺪی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮕﺮدان
ای ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن.
)ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺟﺎت ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻠﺐ و ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮات
ﻓﺮﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ(.

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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