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 پانزدهمدعای 

 دعای آن حرضت هنگام مریضی

آن سپری  را بانعمت سالمتی بدن که شب و روزم  کنم بر خدایا تو را ستایش می

 ی�ودت و مرضی که بر جسمم احداث کنم بر عل و باز تو را ستایش می کنم یم

دانم که ای خدای من که کدام یک از این دو  �ی ) وگناهان است ی کفاره که (چون

تر است، آیا  و کدام یک از این دو وقت به حمد تو شایسته حال به شکر تو سزاوارتر

 و نشاطم دادی تا به دنبال رضا و هایت که روزیم فرمودی وقت تندرستی که از نعمت

تا بر طاعتت موفق شوم، یا اوقات مرض و بی�ری  دیو نیرو بخشی روم ات یخشنود

هایی که به من ارزانی  که به سبب آن مرا از کدورت گناه پاک گردانیدی و نعمت

 در منجالبداشتی تا دو  مرا از بار گناهان سنیین سبک سازی و رو  مرا از فرورفت 

و از  ییه و انابه به درگاهت متذکرم فرماو برای توب معاصی پاک و مهذب گردانی

حال بی�ری آنچه را که نویسندگان  در برکت احسان قدیمت گناهانم محو کردی و

کرد و نه بر زبانم جاری  قلبم خطور می اع�ل از کارهای نیکو برایم نیاشتند، نه در

 .آمد، بلکه به رصف کرم و احسان تو بوده بر می جوارحمو نه از  شد می

 و آنچه برایم پسندیدی محبوب من بیردان بر محمد و آل محمد درود فرست الها بار

کارهای  یدیاز پلو مرا  و آنچه بر من وارد کردی آن مشکل را بر من آسان فرما

و باز بر من حالوت تندرستی را  ام را محو فرما پیشینه های یبدکار و  ام پاک کن گذشته

و از لغزشیاه به آمرزشت  به سوی عفوت درآیم و چنین کن که از این گرفتاری بچشان

و از این  حرضتت خالصی بخش یادبه و رهایی از غم و اندوه به آسایش  متحول شوم

سختی به گشایش حال و فرج لطفت به ساحل سالمتم برسان ای خدای من که ه�نا 

 .و بزرگوار با عزت و جالل عوض یبی  تویی خدای با فضل و احسان و بخشنده
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