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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دوازدهمدعای 

 دعای آن حرضت در اعرتاف به گناه و طلب توبه

کند، ولی یک چیز مرا بر  ای خدا، مرا از درخواست به درگاهت سه چیز منع می

: یکی فرمانی است که دارد یم باز، آنچه که مرا دارد یم وا از حرضتتدرخواست 

و  یا فرمودهدیگری منعی که از گناهان  و انجام آن کوتاهی ورزیدم ای و من در داده

ای و در  و دیگر آنکه نعمتی است که بر من ارزانی داشته من در انجام آن شتافتم

تفضل توست نسبت دارد  می ام، اما آنچه که مرا بر درخواست وا سپاس کوتاهی �وده

به کرمت و امیدواری به درگاه  سن ظنحُ آرد و با  به هرکس که رو به درگاه تو

هایت  و تام نعمت اند های حرضتت تفضل تام احسان که چون، شود یمرحمتت وارد 

ام به حال تذلل  خدای من که به درگاه عزتت ایستاده ایام  رایگان، اینک من این بنده

کنم با حال عجز و فقر  از خود رشمگینم، از حرضتت درخواست می که یدرحالو تسلیم 

ام مگر  و مقر و معرتفم که هنگام احسانت من مطیع و تسلیم فرمانت نشده ،و سختی

احوال از تشکر و  ی ت دوری گزینم و در همها آنکه به کلی از عصیان و نافرمانی

 .سپاسگزاری حرضتت غفلت نورزم

به زشتی کردارم سودی به حال خواهد داشت؟ آیا اعرتاف به بدی ، آیا اقرار من بار الها

شامل حال  ترفتارم مرا رهایی خواهد بخشید؟ یا اینکه در این حال، باز خشم و غضب

گیرم گشته؟ پاک و منزهی  دامن ات یناخشنودشده، یا به هنگام دعا به درگاهت 

های توبه را برویم گشودی،  بدر  که یدرحالشوم،  تو نومید �ی پروردگارا من هرگز از

و حرمت مقام  رانم که به خود ستم روا داشته ی ذلیلی را بر زبانم می بلکه سخن بنده

پروردگارش را نادیده گرفته و به موالی خود اهانت کرده آنکه گناهانش بسیار زیاد 

کوشش و  زمانِ  بیند یمو روزهای عمرش منقضی گشته و تلف شده، حال که  شده

و راه  رسیده و یقین کرده که گریزی از تو نیست یانعمر پارسیده و مدت  رس یتجد

و خالصانه به درگاهت توبه �وده،  بساط عجز و البه گسرتده فراری از قدرتت ندارد،
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آهنگی دردناک تو را  و با لحنی آرام و به تو روی آورده آالیش یبدلی پاک و  با

و زانوانش از  ی خضوع خم شده به نشانه افکنده و رس به زیر که یدرحال، خواند یم

باشد، با تو چنین نیایش  اشک می اش غرق در لرزان است و چهره ات یاییکربهیبت 

 و رحمتشکسی که توقع لطف  ینتر مهربانو ای تر  مهربانمهربانی  کند، ای از هر می

که و ای کسی  ترین کسی که استغفار کنندگان گرد او بچرخند و ای عطوف را دارند

 .باشد از غضبشتر  فراوان اش یخشنودو  عفوش همواره بر قهرش افزونی گیرد

همواره بندگان را به  و ی بخشش شناسانده ای کسی که خویشت را به بندگان با جلوه

توبه به صالح سوق  ی یلهوس بهفرموده، ای کسی که بندگان تباه را  دلگرمقبول انابت 

و ای کسی که طاعت اندکشان را پاداش فراوان  و کار اندک آنان را پذیرفته داده

و ای کسی که از راه لطف و تفضل  ای کسی که اجابت دعا را تضمین �وده و دهد می

کارانی نیستم  معصیت ی همه کارترین یتمعصی پاداش نیک داده، من  به آنان وعده

 ،رفتیترین رشمساران درگاهت نیستم که عذرشان را پذی که آنان را بخشیدی و پست

ی آنان را قبول فرمودی، بر آنچه  ام حال آنکه توبه من از دیگران بیشرت ظلم نکرده

ها که  ی عصیان و از ورطه بار گناهانم بیمناکم و از کوله کنم گذشته پشی�نم و توبه می

 ام ولی آگاهم که گناه بزرگ بخشیدن بر تو دشوار ام سخت رشمنده در آن افتاده

و تحمل  گران نیاید ذات اقدس تو را ،ی ما را نادیده انگاشت هناستود و کردار نیست

ترین بندگانت به تو  و محبوب نیروی الیزالت بیرون نیست های هولناک از جنایت

 بر ارتکاب گناه نداشته باشد و ارصار کسی است که از استکبار و طغیان دوری جسته

جویم و از ارصار  تکرب دوری می و لب به استغفار بگشاید، من اکنون در پیشگاهت از

ام طلب آمرزش کرده و نسبت  از تقصیری که روا داشته و برم بر گناه به خودت پناه می

 .طلبم یمناتوانم از تو قوت و نرصت و یاری  به آنچه به انجام آن عاجز و

محمد درود فرست و مرا بر انجام طاعاتت (آنچه را بر من  آلخداوندا بر محمد و 

و از آن گناهانی که از تو مستوجب عقوبتم مرا  ) توفیق فرمایا کردهجب فرض و وا

ترسند مرا پناه ده که ه�نا عفو و بخشش تو  و از آنچه اهل عصیان می معاف ساز

به آمرزش و مغفرت امیدوار است، تو به گذشت از  یکار  هر گناهو  است حساب یب
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تو از هیچ کس حاجت  و جز ای مجرمان معروفی و به چشم پوشی شناخته شده

و تنها از خشم تو بر نفس خویش  گناهم نشناسم ی تو کسی را بخشنده و جز نخواهم

 .)آمرزشی ی و شایسته( یمغفرتترسم که ه�نا تو اهل تقوی و اهل  می

و  درخواستم را بپذیر و ای خدا بر محمد و آل محمد درود فرست و حاجتم برآور

و هر چیز  که تو بر همه چیز توانایی شتنم مرا برهاناز بیم خوی و گناهانم را بیامرز

 ».آمین یا رب العاملین«است بر تو آسان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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