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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 شانزدهمدعای 

 گذشت دعای آن حرضت هنگام طلب عفو و

و ای آنکه درماندگان به یاد  کاران است ، ای آنکه رحمتش فریادرس گنهبار الها

گریند، ای آرام دل  از ترسش با آه و ناله میو ای آنکه خطاکاران  برند یماحسانش پناه 

و ای پناه  شکسته دل ی یدهد غم ی هر و ای گشایش دهنده ی رسگردان هر وحشت زده

رانده شده از درها، تویی که علم و  هر محتاجو ای یاور  پناه یب هر ناکامی  دهنده

سهمی قرار  یتها نعمت و تویی که برای هر آفریده در رحمتت همه چیز را فرا گرفته

بر و تویی که مهرت  عفو و بخشایشت از کیفرت واالتر است و تویی که ای داده

تویی  ؛ وو تویی که جود و عطایت بیش از منع و حرمانت است گیرد پیشی می غضبت

ی خود وسعت عطا کردی و به اام خلق عال  ی خالیق را از رحمت واسعه که همه

و بخشش خود پاداش  ه در برابر عطاو تویی ک ی کامل بخشیدی حظ و بهره

 .کنی �ی روی یادهز کاران یتمعص در مجازاتو تویی که  خواهی �ی

و  گفت سعدیکی توام که چون او را به دعا فرمان دادی، لبیک و  بنده ،من ای خدا و

ام، منم که بار گناهان پشتم را گران  من اینک پروردگارا در پیشگاهت به خاک افتاده

منم که از روی نادانی تو را معصیت کرده،  و منم که عمرم در گناه فانی گشتو  کرده

در صورتی که سزاوار نافرمانیم نبودی، حال ای خدای من آیا به کسی که تو را بخواند 

 آمرزی؟ تا بیشرت گرید می �ایی؟ تا در دعا بکوشم، یا هر که به درگاهت می ترحم می

گذری؟ یا  ه عزتت روی خویش به خاک ساید در میگریه کنم، یا از هر که در پیشگا

بار کنی؟  نیاز می هر کس را که از روی توکل از فقر خویش تنها به تو شکایت برد بی

و کسی را که  شناسد نومید مگردان را که جز تو صاح  کرمی در عال �ی کس آن الها

 .شود ذلیل و خوار مگردان نیاز �ی به احدی به غیر تو بی

ام از من روی  و اکنون که به تو روی آورده ها بر محمد و آل محمد درود فرستبار ال

خاضعانه در  که یدرحالو  ام محرومم نکن به تو میل پیدا کرده که یدرحالو  مگردان
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ام مردودم مساز، تویی که خویشت را به لطف و مهربانی توصیف  پیشگاهت ایستاده

و مرا مشمول رحمتت �ا و تویی که  و آل محمد درود فرست بر محمدای، پس  �وده

 مرا هم شامل عفو و بخششت بفرما. ای را به عفو و بخشش ستوده خود

و لرزش  و تپش قلبم را از خوفت ای خدای من تو ریزش اشک چشمم را از ترست

ز تو اه ی رشمساریم نسبت ب نشانه ها ینای  بینی، همه دست و پایم را از هیبتت می

باشد و بدین جهت صدایم از ناله خاموش شده، زبانم از راز و نیاز  زشتی کارهایم می

 های یزشتو  ها ی عبا تو باز ایستاده، پس ای خدای من سپاس تو را است چه بسیار 

مرا من پوشاندی و  و چه بسیار گناه که بر مرا که پنهان ساختی و مرا رسوا نکردی

 ی آن را بر ها که از من رس زد و پرده و جهل ها ی ع ارو چه بسی آفاق ننمودی ی شهره

هایش را بر همسایگان  و زشتی چون طوق بر گردنم نیفکندی آن رامن ندریدی و ننگ 

هایی که به من ارزانی فرمودی حسد  نسبت به نعمت آنان کهو ( جو کنجکاو و عی 

نساختی، باز هم این همه لطف و عنایت مرا از دنبال کردن  آشکار) ورزند می

من به خیر و صالح  که از من رساغ داری باز نداشت، پس چه کسی از هایی یبد

؟ دورتر استو از اصالح نفس خویش تر  غافلی خود  و از بهره تر نادانخویش 

چه کسی و  کنم ت مرصف میا را در مسیر معصیت و نافرمانی یتها نعمت که یدرحال

ر اقدام به زشتی پیشی گرفته با دمن  و بر بیش از من به منجالب باطل فرو رفته

هنگام توقف بر رس دو راهی دعوت تو و دعوت شیطان، ولی از دعوت شیطان  که ینا

ام، پیروی  و اغوایش را فراموش نکرده رغم شناختی که از او دارم با چشم باز و علی

بهشت و پایان دعوت او به  یسو  بهکه یقین دارم که پایان دعوت تو  کنم، درحالی می

 .سوی دوزخ است

گواهی من علیه خودم و کارهای پنهانیم را و چه شگفت انگیز است  پاک و منزهی تو

عقاب و کیفر  آن بردباری تو نسبت به من که درانگیزتر از  و شگفت ش�رم یبرمکه 

به خاطر گرامی بودنم نزد توست، بلکه به جهت و این نه  فرمایی ی�گناهم تعجیل 

و دست از  باشد شاید که از نافرمانی خشم برانگیز تو باز ایستم مدارا و تفضلت می
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و بدین جهت است که عفو و تجاوزت از مجازاتم نزدت  کننده بردارم های خوار زشتی

 .است تر محبوب

و به هنگام معصیت گستاخی و  کردارمو زشتی  اع�ل یحقباو  ، کثت گناهانمبار الها

و نسبت به  سستی و ناتوانیم ،در طاعاتو و نشاطم قوت  ،و در کارهای باطل تهورم

بیش  – یمها نقصو  ها ی عاام این  – اعتناییم یبتوجهی و  های قهر آمیزت بی وعده

فقط را شمرد و از حد احصا خارج است، بلکه بدین وسیله  ها آناز آن است که بتوان 

 کاران گنهو عطوفتت که اصالح امر  رأفتکنم به طمع  خویشت را رسزنش و مالمت می

موقوف بر آن است و به امید لطف و مرحمتت که بخشودگی خطاکاران بسته بدان 

 .است

محمد درود  و آلرا اسیر کرده پس بر محمد  ها آن این گردن من است که گناه بار الها

و این پشت من است که از بار سنگین خطاها  زاد سازآ  آن رافرست و به عفو خود 

سبک فرما، ای  آن رال محمد درود فرست و با کرمت آ خم گشته، پس بر محمد و 

بگریم که مژگان دیدگانم همه فرو ریزد و چنان ناله و فریاد  چنان آنخدای من اگر 

و  متالشی گردد یمها قدمستم که یو آن قدر در طاعتت بپا با زنم که صدایم قطع شود

و چندان حضورت  هم بشکند چندان حضورت به رکوع روم که ستون فقرات کمرم در

ی عمر خاک زمین  به سجده درافتم تا آنکه چش�نم از حدقه بیرون افتد، غذایم همه

و در خالل این احوال پیوسته به ذکر تو  ی روزگار آب خاکسرت باشد و رشبتم همه

و بعد از این از رشم و حیای  از ذکر و گفتار فرو ماند نکه زبانمآ تا  مشغول باشم

مستحق عفو حتی یکی از  ابداً نکنم هنوز  بلند رسنافرمانی تو به اطراف آس�ن 

و در  و اگر در آن هنگام که مستوج  آمرزشت شوم مرا بیامرزی گناهانم نخواهم شد

ذشت را از جهت آن زمان که مستحق عفو تو گردم از من درگذری، پس آن آمرزش و گ

ام، چون کیفر من در نخستین بار که معصیت  استحقاق و شایستگی سزاوار نشده

اکنون  بار الهاای،  ام ستم ننموده �ودم دوزخ بود، بنابراین اگر دچار عذابم کنی درباره

و با کرم خویش با من مدارا کرده و  پوشی فرمودی و رسوایم نکردی که بر من پرده

و  به تفضل خود با من بردبار بودی و نعمتت را از من نگرداندیو  شتاب نفرمودی
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م و ا گیام و شدت بیچار  احسانت را بر من تیره نکردی، پس به فزونی عجز و البه

 .م رحم کنا روزی تیره

و به طاعت  باز دار ها ینافرمانمحمد درود فرست و مرا از  و آلبر محمد  بار الها

و به  کن ییدمتأو با نگهداری خود  به توبه پاکم ساز و و حسن ترضع روزیم فرما گ�ر

آزاد ی عفو و  و مرا رها شده و شیرینی آمرزش را به من بچشان فرما راهم روبهعافیت 

آن ی  و مژده و برات ایمنی از خشم خود برایم بنویس رحمت خویش قرار ده ی گشته

و در آن  بشناسم آن راکه  ای هم اکنون، نه در آینده به من عنایت فرما، چنان مژده را

و چنین کاری در مقابل  ای برایم بگذار که به روشنی و وضوح آن را بیابم نشانه

و  ها یضفو در مقابل  آورد و این درخواست تو را به تنگ �ی عظمتت دشوار نیست

، ه�نا تتو بر آن داللت دارند دشوار نیس یها نشانهفراوانت که آیات و  یها نعمت

که  فرمایی دهی و هر چه بخواهی مقرر می بدان تعلق گیرد انجام می تمشیتهر چه 

 .بر همه چیز توانایی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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