
 

 

  خواهی در صحیفه سجادیه آداب حاجت

*االسالموالمسلمینمحمـامینصادَیارمتانیحجت

 مقدمه
دعا و نیایش یک ضرورت و نیاز فطری است. انسان با دعا شایستگی  رفتن فیض ح  تعالی 

ماادرش را جلاب و شایر دریافات کند؛ درست مثل کودک نوزاد که با  ریه خود توجه  را پیدا می
کند. دعا و نیایش وسایله ماؤ ری بارای خودساازی و راهکاار پیوناد نزدیاک میاان انساان و  می

ترین کارهاا بارای خادای تعاالی در روی زماین،  های وحیانی محبوب خداست. براساس آورده
نیااز باه او ها و همه هستی نیازمند خداوند، بلکاه عاین فقار و  دعاست. از سوی دیگر، ما انسان

هستیم. ما آفریده اوییم و باید نیازهای خاود را باه پیشاگاه آفریاد ار خاود عرضاه نمااییم. دعاا 
نیااز اسات. در ایان   فتگوی دلبرانه عاش  با معشوق و عریضه نیازمندانه در پیشگاه حضرت بی

رای خواهی ب های آموزنده آمده که سرمش  نیایش و درس حاجت نکته صحعفه سجادیهمقوله در 
 شود  اشاره می صحعفه سجادیهمندان است. در این نوشتار به فرازهایی از  حاجت

 . نیایش نیازمندانه1
های نیازمندانه، حماد و ساتایش  نامه نیازمندانه است. در نیایش یک نیایش صحعفه سجادیه

صاحعفه دهنده بسیار مورد توجه نیایشگر است. از این روست که نخستین دعای  خدای حاجت
با حمد و ستایش آغاز شده و در سراسر این نیایش نورانی حمد و ستایش خداوند ماوج  ادیهسج
اَِباَبِ»چنین آمده است   سجادیه صحعفهزند. درخواست حاجت در  می َلَقَِعَن  غ 

َ
ِذیِأ ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  ال 

َدُ ِِإَليِه،َِفكيَفُِنِطيُقَِحم  َهاَجِةِِإََل  ُُِ؟ِال  یُِشكَر سپاس خداوندی را که جز به  1؛ََل،َِمَت ِ؟امَِمَت ُِنَؤِد 
تاوانیم  خود، دِر نیاز را به روی ما فرو بست. چگونه از عهده حماد او بارآییم؟ کای سپاساش می
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 «.توانیم   فت؟ هر ز نمی
نیاز، بازتاب حمد و ساتایش باه  این فراز از دعا در خصوص مسئله عرض نیاز در محضر بی

ت که در صحیفه سجادیه مورد توجه ویژه قرار  رفته است؛ بارای عنوان پیش نیایش نیازمندانه اس
 مثال در دعای روز عرفه چنین آمده است 

دًاُِیٰواِزِ ُدَِحم  َهم  َمِتَك،َِوَِلَكِال  دًاَِخاِلدًاِِبِنع  ُدَِحم  َهم  دًاَِیُدوُمِِبَدَواِمَكَِوَِلَكِال  ُدَِحم  َهم  یَِلَكِال 
دًاِ ُدَِحم  َهم  َعَكَِوَِلَكِال  َِحاِملٍدُِصن  لِدُِکلِ   لدًاَِملَ َِحم  ُدَِحم  َهم   1؛َیِزیُدَِعَل ِِرَضاَك،َِوَِلَكِال 

سپاس تو را، سپاسی که به دوامت دائم ماند، و تاو را ساپاس، سپاسای کاه باه نعمتات 
همیشه بپاید، و تو  را سپاس، سپاسی که با احسانت برابری کند، و تو را سپاس، سپاسی 

 زاری تاوأم  اس تو را، سپاسی که باا ساپاس هار ساپاسکه بر خشنودیت بیفزاید، و سپ
 باشد.

،َِوَِتِصلُلُهِ»امام پس از ستایش نیازمندانه فرموده است   ُِ َمِزیلَدِِبُوُفلوِر
دًاُِیوِجلُبِِبَكَرِملَكِال  َحم 

لَكِ ًَلِِمن  َدَِمِزیٍدَِطو  ب سپاسی که به کرمت باعث افزونی نعمت و وفور آن  ردد، و از با 2؛ ِبَمِزیٍدَِبع 
پس نخساتین ادب حاجات خواساتن در «. احسان پس ازهر فزونی آن را به فزونی دیگر برسانی

 این است که نیازمند، عرض نیاز خود را با حمد و ستایش آغاز کند. صحعفه سجادیه

 خواهی امیدوارانه . حاجت2
 یکی از آداب حاجت خواستن از خداوند امید به اجابت دعا ویقین به برآورده شدن حاجات

اِع ِإَذا »فرماید   است. خداوند متعال در قرآن می ي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الَدَّ ي َفِإِنَّ ِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعِنَّ
ها نزدیکم، هر اه کسای مارا خواناد دعاای او را  هر اه بند ان من از تو پرسند، من به آن 3؛َدَعاِن 

عنوان راهکاار  ارفتن حاجات از  راناه باهدرباره نیاایش امیدوا صحعفه سجادیهدر «. اجابت کنم
اِجيَنِ»آموز بسیار آمده که از آن جمله است   های درس خداوند، نکته َِرَجاُءِالَر  ُُ ََِلُِیَجاِوُز  4؛َوِیاَِمن 

 «. ذرد )و برتر از او کسی نیست که به او امیدواری باشد(   ای کسی که امید امیدواران از او نمی
 در فرازی دیگر آمده است  

ِ َتَِعَل ِاللدُّ َقُبوَل،َِوَِحَثث  َتِال  َبِة،َِوَِضِمن  و  َتِِبالَت  َمر 
َ
َِفَكَماِأ ُهَم  َجاَبلَة،ِالَل  ِ

َتِاْل  َعاِء،َِوَِوَعلد 
                                                            

 .330،ص 4۷. همان، دعای 1
 .331. همان، ص 2
 .186. بقره  3
 . 204، ص 31، دعای صحعفه سجادیه. 4



   85  خواهی در صحیفه سجادیه آداب حاجت

 

َمِتلک َِرح  َخيَبِةِِمن  ِجَ ِال  ِن َِمر  ِجع  َبِت ،َِوََِلَِتر  َِتو  َب   ٍدَِوِآِلِه،َِوِاق  َِعَل ُِمَهَم  باار  1؛َفَصِ  
که به توبه و باز شت فرمان دادی و پذیرش آن را ضمانت فرمودی، و بر  ونه  الها! همان

دعا ترغیب نمودی و نسبت به آن وعاده اجابات دادی، پاس بار محماد و آلاش درود 
 ام را قبول کن، و از رحمتت ناامید و مأیوسم باز مگردان.  فرست، و توبه

کارد، شابی  ب حاجات میداستان جالبی بیان شده است  کسی پیوسته از خدا طل مثنویدر 
سرد  کنی؟ لبیک نخواهی شنید. او از دعا دل شیطان بر او ظاهرشد و  فت  چرا خود را خسته می

سارد  شد و ناامیدانه به خواب رفت. در خواب از او پرسیده شد  چرا از دعا و طلاب حاجات دل
در آن حال باه او  کنم. شدی؟ او  فت  شاید مردود در اه خدا باشم، لذا لبیک او را دریافت نمی

  فته شد  
ــت ـــبیکماس ــول ــهت ــتآزالل تً



وآزنیــامودردوســومتپیــکماســت 


 ـــــایتــــونـوـی اوچارهحیلــــه


نـذبمایودوتــــشاداــنپـایتـو 


ترسوعشقتـوکم ــلطـاماسـت


ـــبیک  ــولـ ــاربت ــرـ ــر  2 استمـ


 . نقطه امید3

ج، بلکه عین نیاز و نیازمندی است. از ایان رو حاوایج  وناا وِن انسان نه تنها نیازمند و محتا
 کوچک و بزرگ دارد که در آغاز و انجامش نیازمند به ح  تعالی است.

خواهی  درباره تنها نقطه امید بودن خداوند در دعاا و حاجاتصحعفه در اول دعای سیزدهم 
َهاَجاِتَِوِ»آمده است   َلِبِال  َتَه َِمط  ِیاُِمن  ُهَم  ِلَبلاِتِِالَل  َِنيلُ ِالَط  ُُ لَد ِِعن  خادایا ای آخارین  3؛یاَِملن 

معناای دعاای «. هاسات مقصد آرزوها، و ای کسی که در اه او جاای دسات یاافتن باه خواسته
تواند این باشد که وقتی همه درها به روی انسان نیازمند بسته شد، آخرین نقطه امیاد  حضرت می

خواهد شد، در اه خداوند متعال است. در هر صاورت  اه درش به روی بنده او بسته ن او که هیچ
آموزد که در هنگامه عرض حاجت از   ر می آموز است و به انسان نیایش فراز یاد شده بلند و درس

کجا شروع  و چگونه عرض نیاز کند؟ انسان در نیازهای ابتدایی، متوسط و نهایی خود تنهاا یاک 
روا و نیاز  واسطه عوامل و وسایط کام است و ا ر احیانًا بهنقط امید یا امید نهایی دارد و او خداوند 
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

شود، در واقع آن واسطه، مجرای فیض  او بر آورده یا نامالیمات و رنج و ناخوشی از او برطر  می
ای اسات کاه  الهی بوده و نه مبدأ فیض یا واسطه دفع و رفع ناخوشی بوده است. این همان نکتاه

هِ  َو ما»قرآن کریم فرموده است   و هر نعمتی که دارید از جانب خداوند  1؛ِبُکْم ِمْن ِنْعَمة  َفِمَن اللَّ
خواهی  پیام خاص خاود را دارد و درس حاجات صحعفهبدین ترتیب فراز یاد شده دعای «. است

 از خداوند است.

 . نیایش فقیرانه4

ز جملاه آماده های زیباا اشااره شاده؛ ا درباره دعا و نیایش فقیران به نکته صحعفه سجادیهدر 
َفِ»است   لُ ِال  ل 

َ
ِأ لِرَِوُِللم  َفق  ِِإَلل ِال  َتُهم  َِوَِنَسب  ُهم  ِغَن َِعن  ُ ِال  ل 

َ
َتِأ ن 

َ
ِقکَِوِأ َِخل  َغَناِءَِعن  َتِِبال  ح  لِرَِتَمدَّ ق 

ای و  نیازی از ایشان شایسته ای و تو به بی نیازی از همه خل  ستوده تو وجود خود را به بی 2؛ِإَليک
در ایان فاراز باه «. اند ای و ایشاان سازاوار چناین نسابت ازمندی و فقر نسابت دادهایشان را به نی

ترین راهکارحاجت خواهی اشاره شده و آن ایان کاه باه ماا  ترین مسئله معرفتی و اساسی بنیادی
را  آموخته است باید فقیراناه از خادا طلاب کنایم. وقتای در قارآن داساتان حضارت موسای

ای رفت که در آن آب وجاود  به نزدیکی منطقه حضرت موسی شویم که خوانیم متوجه می می
 آیند. حضارت موسای اند و جلو نمی ای ایستاده داشت و متوجه دختران شعیب شد که  وشه

کند که پس  قصص این موضوع را بیان می 24 وسفندان دختران شعیب را آب داد که قرآن در آیه 
باه خداوناد فرماود   نشست. حضرت موسایای  از آب دادن به  وسفندان، رفت و زیر سایه

ي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَلَیَّ ِمْن َخْیر  َفِقیٌر » کاه در «. پرورد ارا مرا به هر چیزی که خیر است برسان3؛َرِبَّ ِإِنَّ
 ها بسیارآموزنده است  هایی اشاره شده که برای زند ی امروز جوان این آیه به نکته

یرا قدرت خداوند و کرمش نامحدود اسات و نبایاد از که باید از خدا زیاد خواست، ز اول آن
انسان بایاد از  چنین با توجه به دعای حضرت موسی های کم داشت. هم خداوند درخواست

زمانی این دعا را به در اه خداوند کرد کاه قبال از  خداوند خیرش را بخواهد. حضرت موسی
ا درسی است که وقتای دعاایی داریام آن به دختران شعیب احسان و نیکی کرده بود و این برای م

 قبل از آن احسان کنیم.
شاود و هام ازدواج  خوانیم که آن حضارت هام دارای شاغل و امنیات می در ادامه ماجرا می
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 کند. می
را داشته باشند؛ یعنی هم نیااز  امروزه ممکن است برخی افراد مشکالت حضرت موسی

افراد باید از قرآن بیاموزند و برای برآورده شدن  به ازدواج، هم شغل و هم امنیت داشته باشند. این
 حاجات و دعاهایشان مثل آن حضرت احسان کنند.

 . تنها امیدگاه نیازمندان5

چناین آماده  صحعفه سجادیهطلبانه باید به سراغ سرچشمه فیض رفت. در  در نیایش حاجت
ِدک،َِوَِراَمَِصر ِ»است   ِِعن  ِتِهِِمن  َِخَل  َِحاَوَلَِسَد  َِطَللَبَِحاَجَتلُهِِفل َِفَمن  ِسِهِِبلکَِفَقلد  َِنف  ِرَِعن  َفق  َفِال 

ِهَها َِوج  َت َِطِلَبَتُهِِمن 
َ
َها،َِوِأ از این جهت هر کس رفع نیاز خود را از جاناب تاو بخواهاد و  1؛َمَظاِن 

بر رداندن فقر را ازخویشتن به وسیله تو طلب کند. به راستی که حاجتش را درجایگاه اصلی خود 
در ایان فاراز از دعاای حضارت در واقاع «. به دنبال مطلبش از راه صحیح رفته اسات خواسته و

آدرس مظان و امید اه حاجت نشان داده شده است. تنها امید اه نیازمندان خداست. او از شنیدن 
عرضاه  یارد؛ آنجاا کاه  شود و ماالل نمی دعا و نیایش و طلب حاجت بند ان هر ز خسته نمی

   دارد می
ِ ُلَِِوِیاَِمن  ََِلُِتَبلِد  َمَسلاِئُ َِوِیلاَِملن  ِن َِخَزاِئَنلُهِال  ََِلُِتف  ُهَِوِیاَِمن  َغُبَِعن  َغُبِِإَليِهَِوََِلُِیر  ُیر 

يلِهُِدَعلاُءِ ََِلُِیَعِن  َتلاِجيَنَِوِیلاَِملن  ُمه  لُهَِحلَواِئُجِال  َقِطلُ َِعن  ََِلَِتن  َوَساِئُ َِوِیاَِمن  ِحكَمَتُهِال 
اِعيَنِ هایت  ها  نج ه تو رو کنند و از تو روی برنتابند. ای که درخواستای آنکه ب  و 2؛الَد 

ای کسای کاه   دهاد و ای که هیچ دستاویزی حکمت تو را تغییار نمی کند و  را فانی نمی
 کند. ای که دعای دعاخوانان تو را خسته نمی   ردد و رشته نیاز نیازمندان از تو قطع نمی

واهی این است که حاجت و عرض نیازها باید خ های حاجت پس بدین ترتیب یکی از روش 
روایی اسات و خاود نیاز وعاده  به پیشگاه خداوند عرضه شود که او تنها مظان و امید اه حاجت

و  صاحعفهدر  در نتیجه بر اساس سایره نیایشای حضارت ساجاد 3اجابت فرا یر داده است.
ندان باید باه در ااه او روی جاهای دیگر خداوند تنها امید اه برآورده شدن حاجات است و نیازم

 آورند که به هیچ نقطه دیگری غیر او امیدی نیست.
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 خواهی موحدانه . حاجت6

یکی از آداب دعا و نیایش نیازمندانه ایان اسات کاه انساان موحداناه حاجات بخواهاد. در 
 د  کن میعرض آموز اشاره شده است؛ آنجا که  های درس به نکته صحعفه سجادیه

َهِ َِتَوَج  َضَِِوَِمن  َِتَعلَر  ِهَهلاُِدوَنلکَِفَقلد  َِجَعَللُهَِسلَبَبُِنج  و 
َ
ِقکِأ َِخل  َحٍدِِمن 

َ
ِبَهاَجِتِهِِإَل ِأ

َساِنِ ح  ِ
َتِاْل  ِدکَِفو  ِِعن  ِِمن  َتَهَق  َماِن،َِواس  ِهر  و هر کاه در نیااز خاود باه یکای از  1؛ِلل 

شاک  یآفرید ان تو رو کند، یا او را به جای تو وسیله برآمدن حاجت قرار دهد، ب
خود را در معرض نومیادی آورده و از جاناب تاو سازاوار محرومیات از احساان 

  شته است.
 اما دلیل این قضیه در فراز دیگر بیان شده که فرمود  

ُتَک،ِیلاِ لِدٍمَِفَقَصلد  ِِإَل ُِمع  ِدم  َغُبُِمع  َن  َِیر 
َ
َتاجًاَِوِأ ُِمه  َتاج  ُلُِمه 

َ
أ َفَِیس  َهاَنَِرِب  َِکي  ُسب 

َقلِةِِبلکِإَلِه ،ِبِِ ُتَِعَليَکَِرَجاِئ ِِبالِث  َفد  و 
َ
َبِة،َِوِأ غ  ؛ پااک و منازه اسات پرورد اارم، الرَّ

چگونه نیازمندی از نیازمندی طلب نیاز کند؟ و چگونه تهی دستی از تهی دستی دیگار 
ای خدای من از سر شوق و رغبت آهنگ تو کردم و از بااب اطمیناان    دایی کند؟ پس

   امید خویش به تو بستم.
نیاز، هیچ کسی شایسته آن نیسات کاه از او  غیر از خدای بی سجادیه صحعفهبنابراین از نظر 

 حاجت خواسته شود، چون غیر از او همه محتاج و فقیر و عین فقر هستند.

 خواهی متوسالنه . حاجت7

خواهی توسل است. این روش یک نقشه راه بارای نیال باه هاد   حاجت های یکی از روش
صاحعفه خواهی موحداناه اسات. در  ا با توحید منافاتی ندارد، بلکه جلوه حاجاتاست و نه تنه

ناماه ناورانی، از  زند و در هر فراز از این نیایش موج می توسل به محمد و آل محمد سجادیه
های معنوی استفاده شاده و در  او به عنوان مقدمه خواسته و اهل بیت صلوات بر پیامبر

ص طلب حاجت از خداوند است چندین بار به توسل اشاره شده خود دعای سیزدهم که مخصو
 که از آن جمله است  

َملِدَلا،َِوِ َتَهل ِِأَ َبلِدَلاَِوََِلُِمن  ِقَطلاَعِِأَ ٍدَِوِآِلِه،َِصَهًةَِداِئَمًةَِناِميلًةََِلِان  َِعَل ُِمَهَم  َوَِصِ  
ل نًاِِل َِوَِسَببًاِِلَنَجاِحَِطِلَبِت ،ِِإَن  َِذِلکَِعو  َع   یم ِاج  ِکلِر وبرمحماد و آلاش  2؛کَِواِسل  
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درود فرست؛ درودی دائمی و فزاینده که انقطاع نپذیرد و زمان آن را پایانی نباشاد 
و این درود را برای من مددکار قرار ده و سبب برآمدن حاجتم  اردان؛ هماناا کاه 

 «.  تو کار شای کریمی
، بلکاه راهکاار توحیادی بارای خواهی متوسالنه نه تنها با توحید منافاتی نادارد پس حاجت

  وید   جلب عنایت الهی و دریافت فیض متعالی اوست. حضرت می
َتَناِِبل َقذ  َتن  ٍدَِوِآِلِه،َِکَماِاس  َِعَل ُِمَهَم  ٍدَِوِآِلِه،ِکَماَِلَدیَتَناِِبِه،َِوَِصِ   َِعَل ُِمَهَم  َِصِ   ُهَم  ِه،ِالَل 

ٍدَِوِآِلِه،َِصَهًةِتَِ َِعَل ُِمَهَم  َفاَقِةِِإَليکَوَِصِ   َمِال  ِقياَمِةَِوَِیو  َمِال  َفُ َِلَناَِیو  باار الهاا! بار  1؛ش 
چنان که به وسیله او ما را هدایت فرمودی، و برمحمد و  محمد و آلش درود فرست؛ هم

چنان که به سبب او ما را رهایی کرامت کردی، و برمحمد و آلش  آلش درود فرست؛ هم
 امت و در روز نیاز به تو از ما شفاعت کند. درود فرست، چنان درودی که در قی

خواهی از خداوند این اسات کاه  در باب حاجت صحعفه سجادیههای  بنابراین یکی از درس
مند باید متوسالنه به در اه ح  تعالی عرض نیاز کند. در این باره سعدی چاه زیباا  فتاه  حاجت

 است 
ـــه ـــیراعم ــــقی  ـــهح ــــاـای خ



ــ مخا  ـــمازک ــولاـ ــرَ ــهی ــهک تم


ـــول ـــیورَب ـــوتمردک  ـــردع ات


ـــول  ـــازآلرس ـــتودام ـــنودس 2م


 خواهی مجدانه . حاجت8

اصرار و جدیت در طلب حاجت از خداوند نقاش مهمای در بارآورده شادن حاجات دارد. 
ُهَِِِرِحَمِ»فرمود   پیامبر اسالم دًاَِطَلَبِِِاللَّ ِهِِِِإَل َِِعب  ِِِاللَّ َلحَّ

َ
َعاِءَِِِحاَجًةَِفأ ای را  خداوند بنده 3؛ِفيِالدُّ

ایان «.  دهد کند، مورد رحمت خویش قرار می که از او طلب و حاجتی دارد و برآن پافشاری می
 د دار میعرضه نیزمورد توجه قرار رفته است؛آنجا که  صحعفه سجادیهنکته در 

ُِدونَِ َعت  ِدی،َِوَتَقَط  َهاُِجه  َرَِعن  َِقَص  َِقد  َِوِِل ِِإَليکَِحاَجة  ُهَم  ِس ِالَل  ِِل َِنف  َلت  َهاِِحيِل ،َِوَِسَو 
َِزَللِ ِ ِِمن  ة  ک،َِوِِل َِزَل  ِن ِِف َِطِلَباِتِهَِعن  َتغ  َفُ َِحَواِئَجُهِِإَليک،َِوََِلَِیس  َِیر  َعَهاِِإَل َِمن  َرف 

ِنِبيَنِ ُملذ  َِعَثَراِتِال  ِِمن  َرة  َخاِطِئيَن،َِوَعث  ام کاه  خداونادا! باه در اهات حااجتی آورده 4؛ال 
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ام درمقابل آن  سسته و نفس من در  جویی  یابی به آن را ندارم و رشته چاره دستقدرت 
نظرم چنین آراسته که آن نیاز را به کسی اظهار کنم که او خود نیازهایش را باه در ااه تاو 

هاای  نیااز نیسات و ایان لغزشای اسات از لغزش هایش از تاو بی آورد و در خواسته می
 های  ناهکاران. از درافتادن کاران و درافتادنی است اشتباه

پس حاجت خواهی مجدانه برای رسیدن به حاجت مهم است. نقل شده کاه مارد نابیناایی  
آمد و  فت  ای رسول خدا! از خدایت بخواه که مرا شفا داده و چشمانم  خدمت پیامبر اکرم

کان. ایان صابر  کنم و ا ر خواساتی صابر را به من باز رداند. پیامبر فرمود  ا ر خواستی دعا می
اش اصارار  برایت بهتر است! و شاید مصلحت تو در همین حالت باشد. ولی پیرمرد بر خواساته

به او دستور داد تا وضوی کاملی  رفته و بعد ازخواندن دو رکعت نماز، دعا کرد.  کرد. پیامبر
 ذشات،  فتیم، مّدتی   وید  ما در همان مجلس نشسته بودیم و سخن می راوی این داستان می

دیدیم مرد نابینا وارد مجلس شد، درحالی که هیچ آ اری از نابینایی در او نبود و چشم او روشان 
 حافظ چه زیبا سروده است  1بود.

دستامعلبنـارمتاکـاممـنیرآـــ


2ـاتنرسـیهنانازـانازمتـنیرآـــ 


 خواهی خاضعانه . حاجت9
ال در سجده است، چون انسان هر اندازه در پیشاگاه ترین حاالت بنده به خداوند متع نزدیک

شاود لاذا نمااز زار در  تار می تر و به خاک نزدیک  ردد، معرفت او به خداوند بیش ربوبی خاکی
خواناد. در  می« االعلای»و در حال سجده به اسام « العظیم»حال  رکوع  پرورد  ارش را به اسم 

نَِ»سخنی حکیمانه دارد   صحعفهدعای عرفه 
َ
َِوِأ َق ُّ

َ
ُدِأ ِِاَِبع  َذلُّ

َ
ليَنَِوِأ َقِل  َ ِِاأ  و 

َ
ِةِأ َر  لُ ِاللَذ  ليَنَِوِِمث  ََذِل  اأ 

ای یا حتای کمتار از  ترانم و خوارترین خوارترانم، همانند ذره تریِن کم ای خداوند! من کم 3؛ُدوَنَها
ترین نماایش  بنابراین خضوع بهترین حالت برای دریافت فیض الهی است و سجده کامال«. آن

ترین عضو بدن انساان کاه پیشاانی  خضوع بنده در پیشگاه ربوبی است؛ چون باالترین و شریف
ترین موجاود اسات، و باا پرورد اارخویش نجاوا  شود که پسات اوست، روی خاک  ذاشته می

شاود.  کند؛ از این روست که دعا و حاجت خواستن از خدا در این حال زودتر مساتجاب می می
ِکَذاَِوِ»دردعای سجده آمده است   صحعفهزدهم بر همین اساس دردعای سی َِحاَجِت ِیاَِرِب  َوِِمن 
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نََِلَِتُرَدِ 
َ
،ِأ ٍدَِوِآِلِه،َِصَلَواُتکَِعَليِهم  ُلَکِِبَکَِوِِبُمَهَم 

َ
أ س 
َ
ِن ،َِفأ َساُنکَِدلَّ ُلکِآَنَسِن ،َِوِِإح  ِن ِکَذاَِفض 

دهد و احسانت راهام  آرامش می وحاجتم، پرورد ارا! چنین و چنان است. فضلت به من 1؛َخاِئباًِ
کنم کاه مارا از ایان  درخواست می نماید. پس از تو، به ذات مقدست و به محمد و آلش می

 «. در اه ناامید مگردانی
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