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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 پنجاه و یکمدعای 

 دعای آن حرضت در مقام ترضع به درگاه الهی

) که کنم یمتو را سپاس و ستایش ( یشیستا ی یستهشا تو تنها و ،ستایم یمالها تو را  بار

حد وافر به من کرم  ) بهظاهری و باطنی( یها نعمتی کردی و یبسی به من نیکو

و هم به رحمت خاص مرا فضیلت دادی  یدی) بخشای�نبزرگ ( یمرا عطا و فرمودی

و  لطف اگر و که من از ادای شکر آن عاجزم، یا کردهی یآنقدر احسان و نیکو و

 کامل ی ن بهرهبه ای هرگز ،بود ی�بر من  یتها نعمت یو رسشار احسانت در حق من 

امورم  ی هو در هم احسان �ودی ام دربارهتو نخست  یول ،رسیدم ی�اصالح خویش  و

 و قدر سوء قضا و و کردی برطرفمشیت بال را از من  و به حّد کفایت روزیم دادی

 .هولناک را از من باز داشتی

وافر و  یها نعمتچه بسیار بالهای جانکاه که از من دور ساختی و چه  بار الها

که از  ییواال های یکینرسشاری که چشمم به آن روشن ساختی و چه بسیار احسان و 

هنگام بیچارگی دعایم را اجابت  ) کهخدای مهربانآن ( ییتو تو به من رسیده است،

 .را از ستمکاران بازستاندیحقم  و لغزشم درگذشتی از هنگام درافتادن، و فرمودی

چون آهنگ تو کردم تو  و مسئلت �ودم تو را بخیل نیافتممن آنگاه که از تو  بار الها

دعایم و عطا  ی ه) بلکه تو را شنوندتو را منقبض و ناخوشایند نیافتم( را گرفته ندیدم،

 یمها زماندر هرحا  از احوال و در هر زمان از  و یافتم یمها خواسته ی هکنند

سپاس  ی هو شایست یا ستودهن نزد م این رو تو از ،یدمرسشار درا بر خود  یتها نعمت

 چنان ،ستایند یمو عقل من تو را  و زبان جان و ستایشی و احسانت پسندیده است،

 که در حد خشنودی تو از من باشد، یشیستا ستایشی که به ک�  و کُنه شکر رسد،

ای آنکه از  و ای پناه من مرا از خشم خود نجات بخش آنگاه که درماندم پس

و ای  شدگان بودم اگر عیب پوشیت نبود از رسوا که گذری ی) مکرمتبه ( یمها لغزش

در مقابل نبود ( ات یاریاگر  که ی که به نرصت و یاری خود مرا قّوت بخشیدییخدا
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ی که بر گردن شاهان عال یوق یای خدا و مقهور بودمدشمنان) سخت مغلوب و 

 اند. اکیمنبسطوتش  و آنان از قهر ی هو هم یا نهاده و مذلتخواری 

کسی که  یا باشند، و ترسانخدا تو را سزد که خلق از هیبت و جاللت خائف  یا

 چون بیامرزی، و مراکه از من درگذری  خواهم یمتو  از نیکو از آن اوست، یها نام

نیستم که با آن در  یرویینو دارای هیچ قدرت و  عذر آورم جرمی یبنیستم که  گناه یب

و هیچ گریزگاهی ندارم که از عذاب و عقابت به  شوم یروزپمقابل قهر و انتقامت 

از گناهانم که مرا گرفتار  من درگذری، یمها لغزشکه از  خواهم یماز تو  و آنجا بگریزم

از آن گناهان به  من ،جویم یمساخته بیزاری  و نابودم من احاطه کرده ساخته و بر

حرضتت پناه  و به بپذیر ام توبه پس ،ام کردهدرگاه تو با حا  توبه و پشی�نی فرار 

پیشگاه رحمتت سؤا   و در پس امانم ده طلبم یمپس پناهم ده و امان  ام جسته

به دامانت هستم پس رهایم مکن خواهش  دست پس محرومم مگردان، کنم یم

 .ام پس نومیدم مساز کننده

اک و و بیمن و هراسانکه مسکین و درمانده  خوانم یمحالی  را درپروردگار من تو  یا

که نه توان  ام آمدهام به درگاهت از ناتوانی و ضعف خود به شکایت  بیچاره و فقیر

نه قدرت دوری گزیدن  و را دارم یا دادهشتاب �ودن به سوی آنچه به دوستانت وعده 

نفسم خالصی  ی و وسوسهاز هم و غم  توانم یمنه  و یا دادهاز آنچه دشمنانت را بیم 

و رسوا نکردی و به گناهم  ) مفتضحپلیدی درونم( یرتمسالها مرا به زشتی  بار یابم،

 خوانی یمچه هنگامی که تو مرا گر  کنی یمتو را بخوانم اجابت  هرگاه هالک نساختی،

کجا  و هر خواهم یمهر حاجتی که دارم از تو  خدا من یا ،کنم یم یو کاهلمن کندی 

 به غیر تو امید ندارم، و خوانم ی�تو کسی را جز  و سپارم یمباشم راز خود را نزد تو 

در خدمت و ثابت قدم و در امتثا  فرمان تو استوار  مکرر منپیوسته و ( یکلب یکلب

 (او را یآور  می را و به کسی که بر تو توکّل �اید رو ها یتشکا شنوی یم ) توباشد یم

) از بالهای عالرا (هر که به درگاهت عصمت و ایمنی طلبد او  و )کنی یمکفایت 

 کنی. یمکه به تو پناه آورد فرج عنایت  و هر بخشی یم ییرها
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گناهانم که  و محروم مفرما و آخرتالها پس مرا به خاطر ناسپاسی از خیر دنیا  بار

تو مرا عذاب کنی پس من خود بر خویش  ) اگرای خدا( یامرزبهمه را  دانی یمهمه را 

و از حظ و  ام گرفتهتقصیر و تفریط و قصور پیش تضییع و خطا و  و راه ام کردهستم 

 ینتر مهربانببخشی پس تو  و کرم) گناهانم اگر (از لطفو  ام یدهورزبهرۀ خود غفلت 

 مهربانانی.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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