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 سی و چهارمدعای 

گرفتار فضیحت گناه شده  که دعای آن حرضت هنگام گرفتاری یا دیدن کسی

 است

 ها آنکه با علم به گناهان و معاصی بندگان باز هم عیوب  کنم یمخدایا تو را ستایش 

با  پس ،گذری یمآگاهی از کردار زشت تبهکاران از تقصیرشان  و با داری یمرا مستور 

تو ما را رسوا  یول ،یما دادهو کار زشت انجام  ) بدکاراینکه ما مردم (جز معصومین

ولی تو ما را مفتضح  یما شده یدو پلما مرتکب گناهان ناشایسته  ینکها با و نساختی

ی را که تو یهار خدا چه بسیار کا یا ما را از نظرها پنهان �ودی، های یو بدکار  نکردی

بسیار  و چه یما دادهآن را انجام  ) مایو ناداندر اثر جهل ( یولاز آن نهی فرمودی 

بسیار خطاها  و چه مخالفت �ودیم به آنبا علم  و ماامر فرمودی  به آناع�لی که 

 با خلق پنهان داشتی، ی همهتو بر آن مطلع بودی و از نظر  و تنها که مرتکب شدیم

 یشتو بخشاعفو  اما را آشکار کنی، یحقبااینکه فوق هر قدرتی قادر بودی که آن 

گوش خلق سّد  یاز شنیدن آن خطاها جلو  و چشم بینندگان حجاب گردید یجلو 

 محکم کشید.

هان را واعظ ما قرار ده گنا داشت نگه یو مخف پوشی یبع ین) ا(ای خدای کریم پس

 و ترک گناه گردد و سببانضجار از اخالق ناپسند  و ها یبدکار که موجب پشی�نی از 

سیئات است و به سوی طریق مستقیم هدایت  ی کنندهنصوح که محو  یا توبهرا به  ما

ما را از خودت غافل مساز ه�نا ما به  و وقت این توفیق را به ما نزدیک ساز و �اید

و رحمت فرست بر آنکه  و درود تو شوق رغبت داریم و از گناهان پشی�نیم

را از  و ما پاکش و عرتتخالئق است محمد مصطفی  ی همهتو از  ی یدهبرگز

 که خودت به آن امر فرمودی. چنان آن و مطیعان آنان قرار ده، برداران فرمان
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