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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دومپنجاه و دعای 

 دعای آن حرضت در مقام الحاح و ارصار در طلب حاجت از درگاه الهی

چگونه پوشیده شود بر  و ای خدایی که چیزی در زمین و آس�ن بر او پوشیده نیست

نداشته  یا ساختهآمار آنچه را خود  و چگونه ؟ای یدهآفرتو ای خدای من آنچه تو خود 

مورش را به مقتضای حکمت تدبیر چگونه از تو پنهان شود آنچه تو ا یا باشی؟

از تو بگریزد  تواند یمچگونه  یا) کنی یم تّرصفاو  شئوناایی؟پپیوسته در تام  می

چگونه از تو نجات یابد آنکه در غیر ملک تو  یا ت زنده نیست؟ا به روزیکسی که جز 

که علم و  ) دارددر دلرا پکسی بیشرت خوف و خشیت تو  آن تو، یمنزه راهی ندارد؟

کس به درگاهت آن بنده ایست که بیشرت به  ینتر خاضع و معرفتش به تو بیشرت است

ش دهی و ا که تو روزی ن استآ بنده در نظرت  ینتر پستطاعتت پرداخته است و 

 .غیر تو را پرستش کند

خدای یگانه) رشک آرد و پیامربانت را تکذیب تو پخدای پاک و منزّه آن کس که به  یا

نپسندد توان رّد  ) راقضا و قدرتتو پهر که حکم  و ااید از سلطنتت چیزی نکاهد

نیست و هر که غیر تو  قضایت را ندارد و هر که قدرتت را انکار ااید از توانت بیرون

 که لقای تو را خوش ندارد در دنیا جاوید ااید، و هر از قدرتت بیرون نرود بپرستدرا 

هیت قاهر و شاخدای پاک و منزه چقدر شأن و جدال تو بزرگ و سلطنت و پاد یا

 ی هزه تو همخدای پاک و من یا فرمانت نافذ است، و شدید تغالب و قوت و قدرت

چه به  خئیق را مککوم به مرگ و فنا کردی و تام خلق رشبت مرگ را خواهند چشید،

از این دنیای فانی و عال پست  همه معرتف باشند یا مرشک و کافر، و قری تو مُ ییکتا

 که واال و برتری و خدایی جز تو نیست پس به سوی تو حت�ً روانه خواهند شد،

ی تو ای�ن آوردم و یمن به یگانگی و یکتا نداری، ییهمتاو  یکو رش ای یگانه

 و جز تو کافرم یمعبودبه هر  و پذیرفتم ) راقرآنکتابت پ و پیغمربانت را تصدیق کردم

 .س که غیر تو را پرستش کند بیزارماز هر ک
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و  به گناه معرتفم و که عمل خود را اندک شمرده کنم یمالها در حالی صبح و شام  بار

 عملم ارساف و ظلم به نفس خود ذلیل و خوارم، به سبب من رم،خطاهایم اقرار دا به

از  پس تباهم اوده و شهواتم مکرومم کرده، ها هوس و و کردار زشتم هئکم ساخته

درخواست کسی که به علت آرزوهای دور و دراز  کنم یم درخواست موالی من، یا تو،

قلبش  و شده غافل و سئمتی، یپرور  تن به سبببدنش  و عمرش به لهو گذشته

م حقیقی را فراموش عپمن گردیده، و مغرورمفتون  یتها نعمتفراوانی  ی هواسط به

تو  از ،رود یمکمرت به فکر عاقبت کار و عال ابدی است که به سوی آن  ) وکرده

هوای نفس گرفتارش  و کسی که آرزو بر او چیره شده درخواست ،کنم یمدرخواست 

کسی  درخواست اجل بر رسش سایه انداخته است، و گرفته دنیا در دلش جای و ساخته

درخواست کسی که  که گناهان خود را بسیار شمرده و به خطای خود اعرتاف اوده،

از عقابت) جز پ یپناهندارد و ملجأ و  یا دهندهی و ولی نعمتی و نجات یجز تو خدا

 .نخواهد داشت ) حرضتتکرمدرگاه پ

به نام بزرگت که به پیامربت  و آفریدگانت داری ی ههمبر  بار الها تو را به حقی که

جئل ذات بزرگوارت که هرگز دستخوش  و حق دستور دادی تو را به آن تسبیح کند

 یو رسمدتو حق آن جئل ابدی  از فرسودگی و تکّول و فنا و زوال نخواهد شد،

درود فرستی و مرا با عبادت خود از هر چیزی  مکمدو آل  مکمدمسئلت دارم که بر 

با ترس از خود مکبت دنیا را از دل بیرون کنی و به رحمتت  و ییفرما نیاز یب

) تو و غضباز خشم من پکه ای خدای مهربان  یراز ی،یفراوان نصیبم اا یها کرامت

 و تنها طلبم یم یادرسفرتو را  و ترسم یم ) تواز پعذاب و تنها کنم یمسوی تو فرار  به

و به تو اطمینان دارم  آورم یمخوانم و به درگاه حرضتت پناه  می به تو امیدوارم و تو را

و بر جود و کرمت  کنم یمو به تو ای�ن دارم و به تو توکل  خواهم یمو از تو مدد 

 .ورزم یماعت�د 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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