
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 سی و یکمدعای 

 دعای آن حرضت در توبه

ای کسی که امید امیدواران از او  فروماند وتوصیف واصفان از وصفش  آنکه یا بار الها،

ای کسی که مزد نیکوکاران نزدش ضایع  ) وشود یممتام امیدها به او منتهی  درنگذرد

از خدا در  یتو خشای کسی که پایان راه خوف عبادت کنندگان است مخوف  و نشود

 ) وخوف از جالل خدا است که پایان راه و زوال ناپذیر است آنالیه  یو منتهجانی دارد 

ا دست به است مقام کسی که گناهان او ر  ینا دو منتهی گردد،آنکه بیم پرهیزکاران ب یا

 بر او غالب شده، یطان) و ششود یمماو از گناهی به گناه دیگری منتقل  کنند یمدست 

 رس غرور به نواهی تو گراییده، و از کوتاهی کرده مباالتی یبدر برابر امر تو از روی  پس

خویش منکر  ی دربارهفضل و احسان تو را  یا کسی که به قدرت تو بر خود جاهل، مانند

 پس ابرهای کوری از برابرش پراکنده شود، و که چشم هدایتش گشوده گاهآن تا باشد

در گناهان و  یشهو اندرا که بر نفس خویش کرده به ش�ر آرد و به فکر  ییها ستم

 و عظمتکثت و بزرگی گناهانش پی برده  به ،رود فروپروردگارش  یها مخالفت

و امیدواری به درگاه تو روی  یاو حبا رشم  پس را مشاهده خواهد کرد، هایش یخالفکار 

روی اخالص  و از شوق رغبت روی به سوی تو کرده و با برکندهعال دل  ی همه از ،آورده

از هیچ کس  و به هیچ کس جز تو طمع نداشته که یدرحال ،آمدههمراه ترس به درگاهت 

زمین از روی خضوع به  اش یدهد و پیشگاهت با حال ترضع ایستاده در ،ترسد ی�جز تو 

از رس فروتنی راز درونی  و رس به زیر افکنده یو خوار در برابر عزتت با تذلل  و دوخته

نزد حرضتت برای اظهار خضوع و  و دارد یمبر تو عرضه  دانی یمخود را که تو بهرت از او 

در صورتی که تو بهرت از او بر ش�رش  آورد یمرشمندگی عدد گناهانش را به ش�ره 

) تو مو مشیت ازلی تو در علماز گناهانی که  برم یمرگاه کرمت پناه هم به د و یآگاه

 آن کار زشتی که قضاوت تو او را مفتضح و رسوا ساخته، و از بوده و مهلکبزرگ  یاربس

عین حال ای خدا عدل تو را  در ن باقی مانده،آ پری شده ولی کیفر گناهانی که لذتشان س

عفو و کرم تو را عظیم شناسد اگر از او  و هرگز انکار نکند اگر هم او را عقاب کنی
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ن خدای کریمی که آمرزش گناهان بزرگ در آ تویی  یراز و به حالش ترحم کنی، یدرگذر 

 بزرگ نیاید. و مغفرتشپیش دریای رحمت 

و  ام آوردهدعا و الت�س به درگاهت رو  خدا اینک من به جهت اطاعت از فرمان تو به یا

) ممرا بخوانید تا اجابت کنم ش� را یا فرمودهاجابتی را که  ی وعدهکه  خواهم یماز تو 

 .را مستجاب فرما یمو دعاوفا کن  آن به

محمد درود فرست و مرا با عفو و مغفرتت رو به رو ساز  و آلپس بر محمد  یاخدا

گردان از  تر یعرف و مقامم تو رو به رو شدم ) باچنانکه من با اقرار و اعرتاف مبه گناهان

من به خواری و فروتنی رو به درگاهت  چنانکه گناهان مرا به خاک هالکت افکند، آنکه

الها نیتم در  بار امم درنگ کردی،بر من پرده پوشی کن همچنان که در انتق و آوردم

مرا به کارهایی موفق دار که  و طاعتت استوار ساز و بینشم را در عبادتت محکم گردان

و مرگ مرا بر ملت خود  و هنگام سازی برطرفگناهان را از من  یآلودگ آن ی یلهوس به

 .یران) بپیغمربت محمد مص ملت

و  و کوچکخشوع از گناهان بزرگ  ) ولمقام متذل ) والها من با این حال مزار بار

 کنم یمبه درگاه حرضتت توبه  ام یندهآگذشته و  یها لغزششکار و آ  پنهان و های یزشت

به فکر ابداً با نفس هم حدیث نکرده و  و گناهکسی که دیگر به معصیت  ی ه�نند توبه

 .نیست یانو عصبازگشت به خطا 

موجب  یاو  از هر کاری که بر خالف اراده و خواست تو بوده کنم یمالها من توبه  بار

زبانم  و گفتار چش�نم و نگاه خاطراتی که در دل گذشته از تو گشته، و محبتزوال رضا 

 و از قهر و که هر یک از اعضایم جداگانه از عقوبت تو سال ماند کنم یم یا توبهچنان 

م در ا الها بر تنهایی بار ایمن گردد، سندهرا یم آندادگران از  انتقام دردناکت که بی

 یا گناهانم، یراز اعضایم از هیبتت ترحم کن، ی لرزه و دل از ترست یدنو تپ پیشگاهت

اگر ساکت شوم کسی از سوی  پس رسوایی درگاهت بپا داشته، در مقام مرا پروردگار من،

 .ر شفیعی طلبم سزاوار شفاعت نیستماگ و گوید ی�من سخن 
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 و را بر خطاهایم شفیع من ساز و کرمتل محمد درود فرست آ  الها بر محمد و بار

دامان  و سزاوار هستم عقوبت مفرما آنچهمرا به  و را با عفوت ببخش هایم یزشت

سلطانی عزیز  ی معاملهمن  و با عفوت بپوشان ی پردهمرا در  و احسانت را بر من بگسرت

توانگری  یا بر او ترحم �وده، و رفته به درگاهشذلیل با ترضع  یا بندهکن که  یو مقتدر 

 .او دستگیری کرده و از آمدهکه فقیری نزدش 

به سوی تو  یعیو شف عزتت مرا پناه دهد پس نیست، یا دهندهالها مرا از تو پناه  بار

گناهانم سخت مرا به هراس افکنده پس عفو و  و شفیعم شود و کرمتندارم پس فضل 

بر زبان راندم از جهت جهل به  آنچه پس ایمن سازد، و هراسترس  بخششت دل را از این

ای آنست که بر  بلکه پیشینم نیست، ی یدهنکوهکردار زشت و در اثر فراموشی کارهای 

ن است ندامتی را که آشکار آ و هر که به روی تو  ینو زم ن استآ آس�ن تو و هر که در 

 ی یهساتا مگر یکی از ایشان در  بشنوند پناه بردم، به تو آنای را که در  توبه و کردم،

 پس و حال زارم بر من رقت آورد، ام یآشفتگبرای  یا رحمتت بر پریشان حالیم رحم کند،

شفاعتی  یا باشد، تر یکنزداز جانب او دعایی به من رسد که دعایم نزد تو به اجابت 

و دستیابی  تو رهایی من از خشم که دست دهد که نزد تو از شفاعت من استوارتر باشد

 .ن باشدآ به رضایتت در 

اگر  و ترم ی�نپشعال نادم و  ی من از همه پس الها اگر پشی�نی از گناه توبه است؟ بار

من اولین انابه کننده به حرضتت  پس نابه و بازگشت به سوی تو است؟ترک گناه اِ 

من در  پس آمرزش از حرضتت سبب ریخت گناهان است؟ و طلباگر استغفار  و باشم یم

را  نآ و قبول امر به توبه فرمودی  همچنان کهپیشگاهت از استغفار کنندگانم. بار الها 

ل محمد آ  اجابت دادی پس بر محمد و ی وعدهبر دعا ترغیب کردی و  و ض�نت �ودی

 ی توبه ی یرندهپذتو  یراز را بپذیر و مرا از رحمتت نومید مگردان، ام توبهدرود فرست و 

 .مهربانی حد یببه درگاهت  و ناالنتائب  خطاکارانحق  و در یکاران گناه

 بر و او ما را هدایت کردی، ی یلهوس بهل محمد درود فرست زیرا آ  الها بر محمد و بار

 و رهایی دادی یو گمراهاو ما را از ضاللت  به سببل محمد درود فرست زیرا آ  محمد و
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روز احتیاج به تو  و درل محمد چنان درودی فرست که در روز رستاخیز آ  بر محمد و

 است. آسانبر تو  آن و که تو بر هر چیز توانایی یراز شفاعت ما کند،

 اللهم عجل لولیک الفرج
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