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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 سی و نهمدعای 

 رحمت الهی و دعای آن حرضت در طلب عفو

 و شهوتم را از هر کار حرامی فرو نشان و درود فرست محمدآل  و محمد بار الها بر

 مسلم و مؤمنه و و مؤمنمرا از آزردن هر  و دار برکنار یهر گناهحرصم را از 

 .ای باز دار مسلمه

زیر  و حرمتم را دریده ی پرده و مرتکب حرامی شده ام دربارهکه  یا بندهالها هر  بار

او را در ظلمی  پس مانده، اش ذمهبر  در حال حیات است و یا بار ستم به من مرده،

آنچه با من  ی درباره و در حقی که از من برده عفو کن و که به من روا داشته بیامرز

این گذشت را که در عفو  و به سبب آزردنم رسوایش مساز و کرده رسزنش مفرما

 صدقاِت  ترین یزهپاک ام داشتهاین بخششی که نسبت به آنان  ام و بردهایشان بکار 

مقابل عفو  ا درمر  و پاداش صدقه دهندگان و باالترین عطایای تقرّب جویان قرار ده

هر یک از ما به  تا مقرر فرما رحمتت ایشان، ی دربارهبرابر دعایم  عفوت و در ایشان،

 .ز ما در پرتو احسان تو نجات یابدا و هرکدام سبب فضل تو نیکبخت گردد

از سویم آزاری به وی  یا دیده، یا صدمهاز بندگانت که از من  یا بندهالها هر  بار

بر  یا حقش را ضایع کردم، و به سبب من ستمی به او پیوسته ایو از من  یا رسیده،

او را به توانگری  و درود فرست محمد و آل محمدپیشی گرفتم پس بر  اش مظلمه

مرا از  سپس خویش از من خشنود گردان و حقش را به لطف خود به حد کامل بپرداز،

رهایی  کند یماز آنچه عدلت بدان حکم  نگاهدار ام شدهعقوبتی که مستوجب آن 

خشم تو را  تکافوی و طاقتم تو را ندارد و انتقامطاقت من تاب قهر و  نیرو یراز بخش،

 و اگر شوم یمحق و عدل مکافات کنی هالک  ی اگر تو مرا بر پایه پس ،کند ی�

 شوم. یمرحمتت مرا در بر نگیرد هالک 

دارم که اگر مرا ببخشی آن  و بخششعفو  ) درخواستکرمت از لطفمن (الها  بار

و اگر سنگینی بار گناه را از دوشم برداری بر تو زحمت  و بخشش به تو زیانی ندارد
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برای این  آن راکه نفسم را به من ببخشی چون  خواهم یمتو  از بار نیاورد، یمشقت

 نفعی را عائد خویش سازی، یا اش از خود رضری را دفع کنی، یلهوس بهنیافریدی که 

) حکمتت در خلقبر ( یلو دل اثبات قدرتت بر آفریدن نظیر آن ی یلهوستا  بلکه

تو خدای  ای�ن آورده و ات یاییکرب و قدرتتا بندگان به عظمت ( باشد، ه�نندش

تو  ) و ازشوند و رستگارت رسیده ا یگانه را عبادت کنند و به مقام رضا وخشنودی

نجات دهی  درآوردهمرا به زانو  اش نییسنگکه مرا از زیر بار گناهانم که  خواهم یم

به سبب ام ( کردهرا که من به خود  یو ظلم درود فرست محمد و آل محمدپس بر 

ای  که گناهانم موکّل ساز بر محورا  و رحمتتلطف  و به من ببخش آن را ) توگناه

و شامل حال گناهکاران گردیده و چه بسیار عفو  انتهایت یبخدا چه بسیار رحمت 

اسوه  و مرادرود فرست  محمد و آل محمدبر  پس ستمکاران را نجات داده، بخششت

گناهان مهلک خالص کردی  ی ورطهآنان را از  و رحمتتوالگوی کسانی ساز که به عفو 

 ی یهسادر  تا ای یدهبخشتبهکاران رهایی  یها لغزشگاهتوفیق خود آنان را از  و به

 ی عهدهست رأفت و احسانت از د و به رها شده و غضبتعفوت از اسارت خشم 

 .ل و مسئولیتت بیرون شدند قرار دهعد

که استحقاق عقوبتت را  یا کردهکسی  ی دربارهالها اگر تو چنین کنی این لطف را  بار

 در الها، بار این رفتار را، باز ،�اید ی�را سزاواری نکوهشت تربئه  و خود کند ی�انکار 

 و بیش از امید و طمعش به تو است غضبت وکه ترسش از قهر  کنی یمحق کسی 

از نجات یافت بیش از امید به خالص شدنش است ولیکن نه یأسش  اش یدینومیأس و 

قنوط از رحمتت است و نه طمعش به کرمت به حد  و یدیناام ی مرتبهاز کرمت به 

 سبب کثت گناهانش و ) بهبر امیدواری یدیناام ی غلبهاین بلکه (غرور و غفلت است 

در مورد تامی  یشها بهانهو سستی دالیل و  و ضعف اندک بودن حسناتش است

 و تو ای پروردگارم سزاواری که صّدیقان به تو مغرور نشوند، یول گناهانش است،

تو آن پروردگار عظیمی که فضل خویش را از  چون از تو نومید نگردند، گنهکاران

 ذکر حق طاعتت را ادا نتواند کرد،با اخالصی  ی بندههیچ  و داری ی�باز  کس یچه

تو برتر است از تامی  و شهرت و رشفذکر است (از ادراک اهل ذکر  تر یعالمقدست 

برتر از حّد فهم توصیف کنندگان عال  مبارکت منزّه و یها نام ) ویاد شدگان و رشیفان
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ل است ای پروردگار عا ) منترشو کافر خلق (مؤمندر تام  حسابت یب و نعمتاست 

 ذات پاک تو را ستایش سزاوار است.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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