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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 پنجاهمدعای 

 خشیت الهی مقام خوف و دعای آن حرضت در

الها تو مرا درست اندام آفریدی و از کودکی پرورش دادی و روزیم را متکفل شدی  بار

 یا گفتهیافتم که  یا دادهو بندگان را به آن بشارت  یا فرستادهالها در کتابی که  بار

 که یرازحمت خدا نومید نشوید ر از  یدا کردهخود ارساف  ی دربارهای بندگان من که «

همه آگاهی  بر ای خدا آنچه را پیش فرستادم تو تو و »آمرزد یمگناهان را  ی خدا همه

ش�ر عملم ثبت و به  ی ر نامهمن به آن داناتری پس وای به رسوایی من از آنچه د از و

خود س و نومیدی جان أ آینه در اثر ی موارد عفوت امیدوار نبودم هر اگر بهو  یا آورده

آینه من به گرینت  را یارای فرار از پروردگارش بود هر یاگر کسو  دادم یم از دست را

سزاوارتر بودم و تو هیچ رازی در زمین و آس�ن از نظرت پوشیده نیست و از هر  از تو

 .نیازی یبحسابگری 

کنم و اینک منم  اگر فرارمنی اگر بگریزم و دریابنده منی  ی ه�نا تو جوینده بار الها

کنی پس من سزاوار آنم  اگر عذابمنهاده  بر خاک یو رو فروتن و خوار  یشگاهتدر پ

من درگذری و عفوم کنی پس از دیرباز عفوت  اگر ازتو عدل است و  ی حیهو آن از نا

منزون و  آنچهبه حق  را پس تو ای یدهپوشانمن  عافیتت را بر ی مرا فراگرفته و جامه

از تو  یمستور کردبهاء و ج�لت  ی در پرده آنچهمنفی داشتی از اس�ء خود و 

اب و این مشت استنوان سست که ت این جان بی که ترحم کنی بر کنم یمدرخواست 

بنده که تاب  ینو ارسد به حرارت آتش دوزخت  تا چهندارد  تو راطاقت گرمی آفتاب 

غضب طاقت آورد پس مرا رحم  قهر و غریو گونه برچ ندارد تو راشنیدن صوت رعد 

نیست که به وزن  یزیچمن فردی حقیر و قدرم اندک است و عذابم  که یرازکن خدایا 

آینه تحمل  من در پادشاهی تو میفزود هر اگر عذاببیفزاید و  ات یپادشاهدر  یا ذره

باشد ولی خدایا  را داشتم که آن فزونی تو و دوست کردم یمدرخواست  از توآن را 

 در آناز آن است که طاعت اطاعت کنندگان  تر ت بادوامتنو سلط تر پادشاهی تو بزرگ
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 ینتر بنشندهمن ترحم �ا ای بر بکاهد پس  از آن کاران گنه ینافرمان یابیفزاید 

بپذیر که تویی آن توبه  ام توبهدرگذر ای صاحب جالل و اکرام و  از منبنشندگان و 

 .پذیر مهربان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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