ﻋﻠـﻞ رﺑـﻮده ﺷـﺪن ﺣـﺎل ﻣﻨﺎﺟـﺎت از
ﻣﻨﻈﺮ دﻋﺎی اﺑﻮﺣﻤﺰه
از ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﻮی و اﻫﻞ دﻋﺎ و ﻋﺒﺎدت ،آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
ﭘﺴﻨﺪد و از آن زﺟﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺎل دﻋﺎ و ﮐﺴﻠﯽ و ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺪﯾﺖ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻘﺪان ﺣﺎل
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺟﺎت و راز و ﻧﯿﺎز در دﻋﺎی ﭘﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد:

در اواﺳﻂ دﻋﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽ ﺷﻮم ﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻔﯿﻒ
ﻣﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺟﺎت را از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮب و اﺻﻼح ﺷﺪ دروﻧﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺗﻮﺑﻪﮐﺎران ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داده و ﻗﺪﻣﻢ ﻣﯽ
ﻟﻐﺰد و ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد…
)ﭼﺮا ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ؟(
در اداﻣﻪ ی دﻋﺎ ﻋﻠﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد:
 _۱ﺷﺎﯾﺪ از درﮔﺎﻫﺖ راﻧﺪی و از ﺧﺪﻣﺘﺖ دور ﮐﺮدی!!
 _۲ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻘﺖ را ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎرﻧﺪه دﯾﺪی و دورم ﮐﺮدی!!
 _۳ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا روی ﮔﺮداﻧﻨﺪه از ﺧﻮدت دﯾﺪی!!
 _۴ﯾﺎ ﻣﺮا در ﻣﻘﺎم دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﯽ و دورم اﻧﺪاﺧﺘﯽ!!
 _۵ﺷﺎﯾﺪ دﯾﺪی ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﻣﺤﺮوﻣﻢ ﺳﺎﺧﺘﯽ!!
 _۶ﯾﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﭘﺲ ﺧﻮارم داﺷﺘﯽ!!
 _۷ﯾﺎ دﯾﺪی از ﻏﺎﻓﻼﻧﻢ ﭘﺲ در رﺣﻤﺘﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪم ﮐﺮدی!!
 _۸ﯾﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﯿﻬﻮده اﻧﺲ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻣﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯽ!!
 _۹ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﻢ را ﺑﺸﻨﻮی!!
 _۱۰ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎﻫﻢ ﮐﯿﻔﺮم ﮐﺮدی!!
 _۱۱ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺣﯿﺎﯾﯽ از ﺗﻮ ،ﻣﺠﺎزاﺗﻢ ﮐﺮدی!!
آری اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺎل دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و راز و
ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
دﻋﺎی اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی دﻋﺎ و
درﺧﻮاﺳﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ داده و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻋﻠﻞ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺘﻌﺎل راﻫﮑﺎر و ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻋﺎﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻌﺎرف و
اﺧﻼﻗﯿﺎت و اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

