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 دهمدعای 

 دعای آن حرضت در التجاء و پناه بردن به خدا

فضل و كرمت است و اگر  یمقتضا یاز كيفر گناه ما بگذر  یاگر بخواه بار الها

و  عدلت است پس بر ما منت گذار و از ما درگذر یمقتضا یما را مجازات كن یبخواه

 ، چرا كه ما طاقت عدل تو را نداريمدار یمناناديده گرفتنت از كيفر،  ی ما را در سايه

نيازترين  یب ینجات نيست، ا یبه سو  یاز ما به جز بخشش تو راه کهيچ ي یو برا

ر ميان گدايان كويت و من د نيازان، ما بندگان فق� تو هستيم كه به درگاهت آمده یب

اميد مكن،   و ما را نا خويش جربان فرما یمرا با غنا یدست یپس ته فق�ترين فق�انم،

را كه به  یو كس یا �وده یرا كه از تو طلب سعادت كرده شق یكه در اين حال كس

و چون از  ، پس ما بيچارگان به كجا رويمیا فضل و كرمت چشم دوخته محروم ساخته

 پناه بريم. یچه كس ی شويم به درب خانهدرت رانده 

و  یا از آن فرمان داده یهستيم كه به دستگ�  یو ما بيچارگان یو منزه کخدا تو پا یا

 ترين چيز به مشيت تو و شايسته یا نويد فرموده یهستيم كه به خوشبخت یبختان ت�ه

منتظر  یدنيا درماندگ کاست كه با ي یترحم بر كس ،و سزاوارترين امر به عظمتت

آورده، پس  یالت�س به تو رو  یكه در منتها یرس یو به داد كس رحمت تو باشد

 نياز فرما. یايم ما را ب و حال كه خود را به درگاهت انداخته ترضع ما را بپذير

 كرد، یمكرديم و معصيت تو �وديم ما را ش�تت  یآنگاه كه از شيطان پ�و  بار الها

 ايم تو آمده یو حال كه او را رها كرده و به سو  درود فرست محمدو آل  محمدپس بر 

قرار  یما را مورد ش�تت و  دگربارايم  مت�يل به حرضتت گشته ،و از او منرصف شده

 مده.
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