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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 سی و ششمدعای 

 غرش رعد یدندعای آن حرضت هنگام نظر به ابر و برق و شن

دو خدمتگزار از خدمتگزاران  و قدرت تو یها نشانهدو نشان از  و برقبار الها این ابر 

 ،شتابند یم بار یانزیا عقوبتی  سودبخشت به رحمتی ا برداری فرماندر مقام  ند کهاَ  تو

 .و لباس بال را بر ما مپوشان عذاب بر ما مبار باران آن دو، ی یلهوس به پس

و  برکت این ابرها را بر ما نازل کن درود فرست و فایده و محمد و آل محمدالها بر  بار

 مان یزندگما را در آن آفتی مرسان و نقص و زیانی بر  و و رضرشان را از ما بگردان آزار

 .وارد میاور

پس ما از  یا فرستادهو از راه خشم  ای یختهبرانگالها اگر این ابر را برای عقوبت  بار

 ،کنیم یم و بخششو با تّرضع و زاری طلب عفو  بریم یمغضبت به درگاه رحمتت پناه 

آنان را آور (گردش ه قوبتت را بر ملحدان بع یایو آس غضبت را متوجه مرشکین ساز پس

 .)گرفتار عذاب شدیدی بن�

ما را با سقایت و آبیاری خود برطرف ساز، از دل ما  های ینرسزمالها خشکی  بار

 ا از توّجه به حرضتت و ذکرت رسگرم غیر خودت من�و ما ر رزق را بیرون کن  ی وسوسه

کسی است که تو  نیاز یبچه آنکه  ما منقطع مگردان ی همهاحسانت را از  و منبع

تو کسی را در مقابل  جز کسی است که تو از حواد  عال نگاه داری، و سال کنی نیاز یب

 ی دربارههر چه خواهی ه ب رود، ی�کسی از سطوت تو بیرون  و حواد  دفاعی نیست

هر که اراده کنی  ی دربارهبه آنچه اراده کنی  و رانی یمهر کس که بخواهی حکم 

بر آنچه ما را از بالهای عال  کنم یمخدایا من تو را حمد و ستایش  پس ،دهی یمفرمان 

و حمد  چنان آن از نمم عال به ما عطا کردی، بر آنچه گویم یمسپاس  و حفظ کردی

 باشد تر فزونآن همه  و ازسپاسی که حمد اام ستایش کنندگان عال را پشت رس گذارد 

 .و آس�ن تو را مملو از حمد حرضتت سازدزمین  و
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بدون  و بزرگی را به ما عنایت کردی یها نممتکه بر ما منت داری و  ییتوه�نا  یاخدا

سپاس اندک بندگان را  حمد وکه  ییتو عظیمی را به ما هبه �ودی، یها نممتعوض 

 ،پایان یبدارای عطا و نمم  و به بندگان یکوییو نصاحب احسان  ییتو ،پذیری یم

بازگشت اام اهل عال به سوی حرضتت خواهد  و جز تو یکتا خدای عال نیست ییخدا

 بود.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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