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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهل و ششمدعای 

 جمعه اضحی و دعای آن حرضت پس از �از عید فطر و

ی که یو ای خدا کنند ی�بر کسی که بندگان به او ترحم  کنی یمی که ترحم یای خدا

و ای  پذیری یم درگاهتشهرها شد به  ی راندهاز لطف و کرم آن کس را که غریب و 

ی که الحاح و ارصار یو ای خدا کنی ی�ی که اهل نیاز به درگاهت را خوار یخدا

کسانی که با ناز و دالل به  ی ینهسی که بر یو ای خدا سازی ی�کنندگان را نومید 

 ) راطاعت قلیلی( یکوچک ی تحفهی که یو ای خدا زنی ی�دست رد  آیند یمدرگاهت 

ی که هر یو ای خدا کنی یمعمل اندک را پاداش بسیار عطا  و پذیری یماز بندگانت 

هر که از تو رو بگرداند او را به سوی  و شوی یمکس به تو نزدیک شود به او نزدیک 

و به انتقام شتاب  دهی ی�ی که نعمت خود را تغییر یو ای خدا خوانی یمخود 

از کار بد در  و تا آن را بیفزایی آوری یمی که نهال کار نیک را ببار یو ای خدا کنی ی�

 یها حاجتآرزوها پیش از رسیدن به منتهای کرم تو با  ،تا آن را ناپدید سازی گذری یم

توصیف و نعمت  و طلب به فیض بخشش تو لربیز شدند یها جام بازگشتند وروا شده 

 .و نهایتت هیچ است حد یبخلق در پیش اوصاف ج�ل و جالل  تام

 تو است، ی یژهوجالل اعظم و امجد  و واالترین مراتب بر فراز هر واالیی توراست پس

 هر رشیفی در جنب رشف تو پست است، و بزرگی در پیشگاه تو کوچک است هر

درخواست کنندگان از غیر تو  و است ) محرومرو آوردشود (که بر غیر تو وارد  یکس

 و خود ریخته یو آبرو  زیان بینند و هر کس که به درگاه غیر تو فرود آمده تباه شده

روزی طلبان مگر آنان که روزی از فضل تو  ،دچار شوند یسال خشکبه قحطی و 

فریاد  و عطایت برای سائالن رایگان و خواهندگان باز ی رحمتت برای همه درِ  خواهند،

طالبان فضل و  و شوند ی�از تو نومید  یدوارانام ه آرزومندان نزدیک است،رسیت ب

روزیت  خوان عذابت نچشند، یشگانپو استغفار  مانند ی�رحمتت از عطایت محروم 

احسان و  عادتت ،باشد یمتو شامل دشمنان نیز  و حلم گسرتده کاران گنهحتّی برای 
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 تا باشد یمبه حال خویش  جاوزکارانتروشت واگذاشت  و رفتاران است نیکی به بد

دادی از  ها آنمهلتی که به  و آنجا که مدارایت ایشان را از بازگشت غافل �وده

 .بازگشت به سوی رحمتت آنان را مانع گردید

اهل  و یندبازآمهلت دادی که روزی متنّبه شوند و به درگاهت  ها آنه�نا تو به 

پس  را برای آن مهلت دادی که بداوم ُملکت و قدرتت مطمنئ بودی، یانو عصطغیان 

امرش را سعاد  گردانی و هر  ی نها مهلت دادی تا هر که اهل سعاد  است خاتهه آ ب

را مخذول و مردود سازی و  ) اوحجت و اتامپس از مهلت است (که اهل شقاو  

دی خواهند رفت و سوی آنچه را که مقّدر فرمو  ) بهاهل سعاد  و شقاو همه (

که بخواهی با آنان رفتار  (هرگونه بازگشت امورشان به قضاء حرضتت خواهد بود،

ایشان  بازخواستاز تأخیر  و چه حکومت کنند سلطنت تو سست نگردد ) هرکنی یم

 .است و استوارسلطنت تو ثابت  و تو از پای ننشیند حّجت برهانت باطل نشود،

ناکامی و خذالن از آن کسی است که از تو  و وای بر آن کس که از تو روی برتابد پس

آن  ،و شقاو  برای کسی است که از تو غافل شود ها یبدبختبدترین  و نومید شده

در عقاب تو  رسگردانچقدر  و دردناک که خواهد چشید یها عذابچه  داند ی�مغرور 

چه نومید خواهد بود از  و ل خواهد کشیدچقدر گرفتاری او طو  و به رس خواهد برد

از رس انصاف در حکم است  و عدل در قضاو  ی یهپابر  ها ینا ی همه آسان رهیدن،

اندرز و ارشاد بود  ی یستهشاآنچه  و اتام حجت �ودی چون که هرگز ستم روا نداری،

 .رعایت فرمودی

 و مهلت راندی ها مثل از رس لطف داشتی، ها یقتشو و تهدید خود را اعالم �ودی

 توانستی یممدارا �ودی حال آنکه  و بر شتاب در عقوبت توانا بودی که یدرحالدادی 

خود داریت  و سستی ی یهپادادنت بر  و مهلت تو از روی ناتوانی یمدارا عجله کنی،

برای این است که  بلکه به تعویق انداختنت از روی سازش نبوده، و خربی یباز باب 

 ی همه باشد، تر تام و نعمتت و احسانت فراگیرتر تر کاملتر و کرمت حجتت رسا

همچنان حجت تو برتر از آن  و در حق خلق از ازل بوده و تا ابد خواهد بود ها ینا

که کسی پی  آن استمجد و عظمت تو واالتر از  و کامل توصیف شود طور بهاست که 
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احسانت  و ینددرآش�ره  حصاء وابیش از آن است که به  یتها نعمت و برد به ذاتش

اکنون  و حد آن را داشته باشد از آن است که کسی توان شکرگزاری بر کمرتین تر افزون

حّد  ینو آخر زبانم از ستایش و تجید و تعظیم تو از کار افتاده و ناتوان است.

اینک  پس م آن است که نه از رس میل که از رس عجز به درماندگی اقرار کنم،ا توانایی

 .ت روی آورده و توقع پذیرایی دارممن به درگاه

درود بفرست و مناجاتم از کرم بشنو و دعایم مستجاب فرما  محمد و آل محمدبر  پس

آنگاه  و مزن ام ینهسدر مسئلتم دست رد بر  و به پایان مرسان حاصلی یبو روزم را با 

در جوار رحمتت و  و مرا گرامی دار یگاه) جاپس از مرگبازگردم (که به سوی تو 

به تنگ  ابداً بهشت رضوانت مرا منزل ده که ه�نا تو بر هر چه خواهی قادری و 

داری و هیچ  پایان یببر هر چیز قدر   و ناتوان نیستی ها خواستدر برابر  و آیی ی�

 نخواهد بود. الشأن یمعظ ی مرتبهقدرتی جز قدر  خدای بلند  و نیرو

 اللهم عجل لولیک الفرج
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