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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهل و نهمدعای 

 دشمنان مکر دعای آن حرضت در دفع کید و

هدایت فرمودی پس به لهو و لعب پرداختم و پندم دادی ولی من از  مرا تو بار الها

پندت را نپذیرفتم و با عطای جمیل نیکی کردی و من نافرمانی کردم آنگاه  یدل سخت

 از منآنم برگرداندی شناختم و با شناساندنت آمرزش خواستم و  آنچه را که از

ای خدای مهربان  تو راکردی پس  یپوش پردهدرگذشتی سپس به گناه بازگشتم ولی 

درافکندم و در پرتگاه  ها هالکت یدر واد سختمنم که خویش را  کنم، یمستایش 

سطوت و عقوبات وانتقامت  قهر و در معرضتلف و نابودی درافتادم و خود را 

به توحید است و  و اعتقادبه سوی تو ای�ن  ام یلهوسای خدای من  باز درآوردم و

تو رشیک نساختم و با تو احدی را به خدایی نگرفتم  ست که چیزی را باا دستاویزم آن

در گناهکاران و پناه آنکه  ملجأتو فرار کردم که تویی  یسو   بهمعاصی  ی و از همه

نفس خود درآید و پناهنده شود پس چه بسیار  ی فنا و تباهی حظ و بهره معرض

من برهنه کرده و دم تیغش را برایم تیز �وده و  دشمنی که شمشیر عداوتش بر

قتلم آماده ساخته و  یا برار جانکاهش  هایر زهقصد من تند ساخته و  بهرا  اش یزهرسن

و چشم مراقبش از من نخفته و تصمیم گرفت که  قرار دادهمرا آماج تیرهای خود 

گزندی به من رساند و رشبت ناگوار مرگ را به من بچشاند ولی تو ای خدای من 

گران و عجزم را از انتقام کشیدن از آنکه در جنگ خود  یها رنجناتوانیم را از تحمل 

 اندیشد یمهالک من  کار در از آنچه او یاریبرابر بس را درم ا ه و تنهاییآهنگ من کرد

به جایی  ها آنکه فکر و تدبیر من مقابل  یدیو دو در کمین من بود مشاهده کردی 

 تدَ حِ نیرویت محکم ساختی آنگاه  پس تو به یاریم آغاز �ودی و پشتم را با رسد ی�

پیروز  بر اوتنها گذاردی و مرا  او راآن که در گروهی انبوه بود  شکستی و پس از او را

ک�ن نهاده بود به سوی خودش بازگرداندی و از شدت کینه  بر را کهگرداندی و تیری 

سپاهیانش  که یدرحالرخ برتافت  و یدگزبه دندان  خود راو فرط پشی�نی رسانگشتان 

مکرها اندیشید و  آزار منپی  بسیار ستمگر که در چهپاشیدند و ای خدا  از هم
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به انتظار شکارش کمین کند در  که یا ش را برایم گسرتده و همچون درندهشکار  یها دام

و در دل  کند یمو چاپلوسی را برایم اظهار  ییرو خوش که یدرحالکمین من نشسته 

 شا یشهاندو چون تو ای خدای من که واال و برتری فساد باطن و زشتی  را دارد ام ینهک

بود رسنگون ساختی و در پرتگاه  شکار کندهگودال که برای  در آنبا مغز  را را دیدی او

ببیند  در آنکه مرا  پنداشت یمکه   بند دامی از رسکشی در تا پسافکندی  اش حفره

من  رس بر یداو رسآن رنج و بال که به  شد ی�درافتاد و اگر رحمت تو شامل حال من 

 شد. یموارد 

بیاید و چه  من بر رساو آمد نزدیک بود که  بر رسو باز ای خدای من چه بسیار آنچه 

به هیجان  من بسا حسود و بدخواه که غصه گلوگیرش شد و شدت خشم و غضبش بر

من طعنه زد و آبرویم  که خود داشت بر ها یبعو با نیش زبان مرا آزرد و به  آمد یم

که پیوسته در  هایی یبعقرار داد و  یشها متتهرا آماج بدگویی و زخم زبان و هدف 

من خرده گرفت آنگاه  روی خدعه و نیرنگ برز بود به گردن من انداخت و ا خود او

رسعت اجابت اطمینان داشتم و  و بهتو فریادرسی خواستم  از خواندم و تو رامن 

کس  هر ح�یتت درآید هرگز مغلوب نخواهد شدو ی یهدر ساکسی  که هر دانستم یم

رش او و تو مرا به نیروی خویش از  هراسد ی�به پناهگاه مددکاری تو ملتجی شد 

 .محفوظ داشتی

 از آس�نو باز ای خدای من چه بسیار ابرهای گرفتاری که از من برطرف �ودی و 

آب رحمت روان ساختی و  کرمت یبارجومن نازل کردی و در  نعمت باران رحمت بر

غم که  یها پردهو  یکور �ودحوادث که  یها و پشمندی من پوشا لباس عافیت که بر

دستی  تحقق بخشیدی و تهی آن رابسیار حسن ظنی که  و چهرا برطرف ساختی  ها آن

 ها ینابردی تام  یناز بکه  یچارگیبکه جربان �ودی و درافتادنی که نشاط بخشیدی و 

ولی  بودم ور غوطه ده و حال آنکه من در معصیتتتفضل و کرم و انعامت بو  یاز رو 

ز ارتکاب موجبات خشمت منع از اتام احسانت باز نداشت و مرا ا تو رابدکرداری من 

 نکردی.
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چه  و مواخذه نیست و ه�نا هر سؤالتو حق  ی که در کرده ای خدای من کسی

و درخواست کنند عطا کنی و اگر درخواست نکنند بخشش را آغاز کنی  از توبندگان 

 در حق ینکهجز ا یبا دار اِ ده شود اندک ندهی ای موالی من فضل تو طلبی چون

هتک احرتام  با دارم جز آنکهاِ و انعام �ایی و من هم  و تفضلبندگانت احسان و اکرام 

در معصیت و تعدی و تجاوز از حدود فرمانت روا دارم  باکی یب تجری واوامرت کنم و 

 تو آنراست ای خدای من  عذابت تغافل �ایم پس ستایش تو قهر و یها وعدهو از 

هستی که شتاب  یا دهندهبردباری و مهلت  و آنمقتدری هستی که مغلوب نشوی 

اعرتاف و آن را به تقصیر  یتها نعمتکه به فراوانی  این است مقام کسی کند ی�

 خود ظلم کرده. ی مقابله �وده و درباره

و  جویم یمدرخشان علوی به تو تقرب  یتو والرفیع محمدی  مقام ی یلهوس به بار الها

پناه دهی  و آنکه مرا از رش این ام  آوردهبه درگاه تو روی  دو بزرگوارآن  ی هطواس هب

در  و گرانآسان است و کاری مشکل در جنب قدرت کامل  بر توکه این پناه دادن 

چیز توانایی پس از  هر و پایان حرضتت نخواهد بود و تو بر حد یبتوانایی  برابر

عروج  ی به من بخش که آن وسیله یا بهره ات یندهپارحمت نامنتهایت و توفیق بخشی 

 ینتر مهربانعقوبتت ایمن سازد ای  مرا ازمن به مقام رضا و خشنودی تو گردد و 

 مهربانان عال.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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