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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 سی هفتمدعای 

 دعای آن حرضت در اعرتاف به تقصیر در ادای شکر الهی

به حّد ک�ل شکر و سپاست را بجا آورد چرا  تواند ی�بار الها، هیچ کس در هیچ حالی 

و شکری دیگر بر او الزم  باشد یمآن هم نعمت و احسان تو  کند یمکه هر شکری که 

آید و هر کس هر قدر هم در طاعتت کوشش کند ولی باز هم در مقابل آنچه 

فضل تو است مقرص است، پس سپاسگزارترین بندگانت از شکرت عاجز است  ی یستهشا

استحقاق او و عابدترین ایشان در طاعتت مقرص، هیچ کس ُمستوجب آن نیست که به 

سزاواری از او خشنود باشی، پس هر که را بیامرزی از کرم و  ی یهپارا بیامرزی، یا بر 

احسان تو است و از هر که خشنود شوی از تفضل تو است، ما اندک شکری که بجای 

، گویا کنی یمو اندک طاعتی که انجام دهیم ثواب عطا  دهی یمآریم باز جزا و پاداش 

و یا بندگانت  یا فرمودهان شاکر و مطیعت را بر خود الزم و واجب ثواب و پاداش بندگ

(هرگز) بلکه  اند داشتهبر آن شکر و طاعت بدون توفیق تو خود قدرت انجام آن را 

ه�ن شکر و طاعت اندک به قدرت و توفیق تو بوده و پیش از آنکه آن طاعت را بجا 

و مزدشان را پیش از اینکه به  یا فرمودهآرند تو (طاعت) و ثواب آن را به کرمت مقدر 

طاعتت درآیند آماده ساختی، زیرا که آئین تو انعام و عادتت احسان و طریقت عفو 

هر که عقوبتش  ی دربارهکه تو  اند معرتفآفریدگان  ی همهاست، لاا تام خالئق مقر و 

و همه  یا فرمودهتفضل  اش دربارهکه هر که را ببخشی  اند گواهو  یا نکردهکنی ستم 

که تو مستوجب و  یا گونهخویش به تقصیر در قیام به شکر و طاعتت به  ی درباره

شیطان بندگان را از طاعتت دور  های یرنگنو اگر خدعه و  اند معرتفسزاوار آنی 

و اگر شیطان باطل را در نظرشان به  کرد ی�، هیچ نافرمانی تو را معصیت ساخت ی�

 .گشت ی�، هرگز احدی از راه تو منحرف ساخت ی� گر جلوهصورت حق 

 ای پروردگار عال لطف و کرمت نسبت به اهل طاعت و معصیت روشن و آشکار است،

را در  کار یتمعصو  دهی یمپاداش  یا ساختهرا در برابر آنچه خود برایش فراهم  یعمط
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، به هر کدام از آن دو عطایی دهی یمبه دست تو است مهلت  بازخواستشآنچه 

که عملش از آن قارص  یا کردهکه مستوجب آن نبوده و بر هر یک تفضلی  یا وده�

به جای تفضل با عدالت رفتار کنی پس با اینکه اهل طاعت با  خواستی یماست و اگر 

و از نعمت اجر و  شدند ی�الهام و نیروی تو موفق شدند، مستحق اجر و پاداشی 

ت را از دست بدهند و نعمتت از آنان زایل ثوابت ذی حق نبودند و بیم آن بود که ثواب

گردد، ولی تو (به کرم خود اهل طاعت را) پاداش عملی که در مدت کوتاه تام شدنی، 

، اجر و پاداش در مدتی طوالنی و جاودانی عطا کردی و دهند یم(چند روزه دنیا) انجام 

ی، سپس در مقابل و ماندنی پاداش داد دار ادامهگارا، با مقصد  یکنزددر مقابل مقصد 

آن بر طاعتت نیرو گیرد، با او رفتار  ی یلهوس بهرزقی که از خوان نعمت تو خورده، تا 

رسیدن به آمرزشت قرار داده، از  ی یلهوسرا  ها آنابزاری که  ی دربارهپایا پای ننمودی و 

تام حاصل دسرتنج و سعی و  کردی یمنکردی و اگر با او چنین رفتاری  یبازپرساو 

و در  رفت یمو عطاهایت از دست  ها نعمت ینتر کوچکشش وی در برابر کو 

، پس کی شایستگی چیزی از ثواب تو ماند یمدر گرو  یتها نعمتپیشگاهت برای سایر 

؟ نه، هرگز، این است خدای من حال کسی که تو را اطاعت �وده و داشت یمرا 

رسنوشت کسی که به عبادتت برخاسته، اما آنکه نافرمانی تو �وده و نهی تو را مرتکب 

شده پس تعجیل در انتقامش ننمودی، تا آنکه حال معصیت و نافرمانی را به حال 

را بپایری و از او  اش توبهکرمت  بازگشت و توبه برگزیند و تو (ای خدای من) به عفو و

که به نافرمانی تو همت گ�شته، بدون مهلت  یا لحظهاو در اولین  که یدرحالدرگاری 

و تو آنچه را  یا کردهمهیا  کاران گنه ی همهبود که برای  ییها عقوبتمستحق تام 

، ، از عقاب سخت و قهر و سطوت و انتقام رسیعیا افکندهمهلتش دادی و به تأخیر 

همه را از کرم خود بر او بخشیدی و بدون استحقاق از او راضی شدی. پس از تو 

از کسی که به خاطر مخالفت تو  تر بدبختکیست ای خدای من؟ و کیست  تر یمکر

هالک شد؟ واالتر از آنی که جز به احسان توصیف شوی و منزه از آنی که جز از جهت 

و  کنی یمو بر اهل عصیان است (نه ستم عدل از تو ترسیده شود، نه هراسی از ستم ت

نه نیازی به آن داری) و نه ترس آن است که از پاداش مطیعان (کسانی که در راه رضای 

 .غفلت �ائی تو گام برداشتند)
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پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آرزویم را برآورده ساز و هدایتت را چندان بر 

ر کار خویش دست یابم، ای خدا ه�نا تنها آن به توفیق د ی یلهوس بهمن بیفزای که 

 .انتهاست یبو کرمت  حساب یبتویی که عطایت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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