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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 بیست و هشتمدعای 

 به درگاه خدای عزوجل یدعای آن حرضت در مقام ترضع و زار 

با تام وجود به سوی تو  و ه�نا من خالصانه از غیر تو بریدم و به تو پیوستم بار الها

دست مسئلت از  و از کسی که خود به عطای تو محتاج است روی برتافتم و رو آوردم

از محتاج دانستم که خواهش محتاج  و نیست گرداندم نیاز یبکسی که از فضل تو 

 بسا مردمی را دیدم، چه ی او و نشانی گمراهی عقل اوست، دیگر دلیل بینش سفیهانه

ثروت را از دیگری  و د و خوار شدندغیر تو طلبیدن ی یلهوس بهخدای من که عزت را  یا

 لذا از غیر تو جاه و مقام خواستند ولی پست و ذلیل شدند، و خواستند و فقیر شدند

شخص هوشمند درست دریافت پند و حکمت  ،امثال این مردم ی مشاهده ی واسطه به

ای موالی من تنها  پس راه رشد و صالح و طریق حق و صواب را اختیار کرد، و گرفت

دعای من  ،و تنها تویی ولی حاجت من کنم یمی که من از او درخواست حاجت توی

کس در امیدم با تو رشیک  یچه پیش از هر کس متوجه توست نه شخص دیگری،

بر  ندای من همراه تو هیچ کس را در و یستبرابر نهیچ کس با تو در دعایم  و نیست

 گیرد. ی�

مقام  و ک�ل نیرو و قدرت و حد یبداشت قدرت  تو است ویکتایی عدد از آن  بار الها

امور خود مسّخر و  و درماسوای تو شایان ترحم  و توست مخصوص بلندی و رفعت،

تو از  پس ،شود یممنتقل  یصفتحالی به حالی متحول و از صفتی به  از مجبور است،

یچ خدایی پاک و منزهی تو و ه پس التری،انظایر و اضداد برتر و از امثال و اقران و 

 جز ذات یکتای تو نیست.
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