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 نهمدعای 

 دعای آن حرضت در اشتیاق به درخواست مغفرت از خدای عزوجل

كه محبوب تو است  یا توبه یو ما را به سو  خداوندا بر محمد و آلش درود فرست

دار، پروردگارا، هرگاه ما به ناچار در  برکنارمانبازگردان و از آنچه منفور تو است 

تو آن نقص را كه در  ،ما یدر دنيا یدر امر دين و يك یمقابل دو نقص واقع شويم يك

شتابد واقع گردان و ما را از عيب و نقص در  یبه سمت فنا م تر یعرسامر دنياست و 

از آن دو تو را از ما  یو اگر دو تصميم گرفتيم، كه يك ايدار است دور سازدين كه پ

آنچه  یانگيزد پس ما به سو  یخشمت را بر ما م یو ديگر  گرداند یخشنود م

ما  یكه موجب قهر و غضب تو است ن�و  یو در كار  در آن است بكشان ات یخشنود

ون نفس�ن به باطل و گناه و ما را به خودمان وامگذار، چ را ضعيف و ناتوان گردان

 .یاست مگر تو رحم كن یبه زشت ی و دستور دهنده یگرايد مگر تو توفيق ده یم

 یخاك) قرار داد( یضعيفخداوندا ه�نا تو اساس و منشأ خلقت ما را از چيز پست و 

نطفه) آفرينش ما حق� (و  ارزش یبو از آب  یبنيان نهاد یسست و ناتوان ی و بر پايه

جز  ینيست و بر هيچ كار  یتو هيچ ن�وي ی پس ما را جز به حول و قوه یكردرا آغاز 

 یو پشتيبان ما به سو  نداريم، پس دست ما بگ� و توفيق�ن ده یتو قدرت یبه يار 

 و اعضا�ان را از آنچه مخالف محبت تو است كور كن ی�نها دلو ديدگان  صالح باش

 را از گزينش راه معصيت باز دار.

ها و حركت اعضا و به هم  و تپش دل درود فرست محمدو آل  محمد، بر بار الها

در آنچه موجب ثواب تو است قرار  یما را همگ یها ها و چرخش زبان خوردن چشم

و  یو هيچ كار زشت كه مستوجب پاداش تو باشد از ما فوت نشود یتا هيچ كار نيك ده

 �اند. یما باق یكه موجب كيفر و عقاب تو باشد برا یمعصيت
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