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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 پنجاه و سومدعای 

 خضوع مقام تذلل و دعای آن حرضت در

با حرضتت) را (به سکوت کرده و گفتگویم  ) واداریمرا (از رشمندگگناهانم  پروردگارا

در گرو کردار  و خویش ی هیچ دلیل و حجتی ندارم و از این رو گرفتار بلیّه پس ساخته،

نفس خود را در جایگاه  ناچار ،ام درمانده و رسگشته از مقصد و خود رسگردان در خطا

کرده و  باکی یبی که بر تو تجّری و یام و در توقفگاه اشقیا داشته بپا ذلیالن گناهکار،

ای خدا  ام یستادها اند یستهنگرهانت و حقارت به وعده و وعیدهایت به چشم ا

چگونه خود را فریب دادم و به دام  و ت کردم؟ا نافرمانی جرئتبه چه  من منزهی تو،

رو در افتادم و به لغزشم  ) بهگناهاناز (حال من که  به من، رسور هالکت افکندم؟

با احسان رفتار کن زیرا به گناه  یمبدکاردر مقابل  و در برابر نادانیم با حلم و ترّحم �ا

رشمنده) ( ی هجبه ) وخالیدست (این است  و خویش اقرار و به خطایم اعرتاف دارم

 پس ،ام ساختهرا برای قصاص آماده  و آنمن که خاضعانه تسلیم درگاه رحمتت است 

 ام یچارگیبو  نوایی یببر پیری و سپری شدن عمر و نزدیک شدن مرگ و ناتوانی و 

از دنیا منقطع شد و نامم از زبان  یکلموالی من هنگامی که اثرم به  یا فرما،ترحم 

که عال (فراموش شدگان  ی هفراموش شدم مانند هم یکلخلق محو گردید و من به 

فرما حال ترّحم  ) بهآن هنگام (در عال برزخ ) درهیچ نام و اثری از آنان باقی نیست

که صورتم در قرب  آنگاه و بر من ترّحم �ا، موالی من ی) اابدم ساز (و سعادتند

وای از  یا پیوندهایم بگسلد، و اعضایم از هم بپاشند و بدنم بپوسد و دگرگون شود

زنده شدن و برانگیختنم  هنگام موالی من، یا من از آنچه بر رسم خواهد آمد، خربی یب

من ترّحم �ا و در آن روز مرا با  ) برغوغای قیامت رپُ  ی هنرشم در عرص (روز حرش و

و  حرکتم را همدوش محبان و عاشقانت مقرر فرما و گردان یننش همیاران و دوستانت 

 و مأوایم را در جوار رحمتت قرار ده ای پروردگار جهانیان. منزل

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	53-sahife-doaye53

