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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سايت اينترنتی گلزارنور
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هيسجاد فهيصحهفتم و  یس یدعا  
 

یاز شکر گزار یدعا هنگام اعتراف به ناتوان  

 

َبِالتَّقِْصيِرَع ْنَت أِْدي ِةَالشُّكْرََِوَ  ف  َِمْنَدُع ائِِهَع ل يِْهَالسَّال ُمَإِذ اَاعْت ر  :ك ان   

.دعاهاىَامامَعليهَالّسالمَاستَهنگاميكهَبهَناتوانىَازَبجاَآوردنَشكرَوَسپاسَاقرارَميَنمودَاز  
.شکرَخداوندَاستَیدرَاداَیشدهَوَموضوعَآنَاعترافَبهَکوتاهَميفرازَتنظ۱۶َدعاَدرََنيا  

 
ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
ً  اَللهُهمه  إِنه أََحداً الَ يَبْلُُغ ِمْن شُْكِرَك َغايَةً إِاله َحَصَل عَلَيِْه ِمْن إِْحَسانَِك َما يُلِْزُمهُ شُْكرا  

ارزانىَدارىَوَبارَخدايا،َكسَهنوزَسپاسَنعمتتَراَچنانَكهَبايدَبهَجاىَنياوردهَكهَنعمتَديگرشَ
 شكرىَديگرشَواجبَگردانى

 
راً دُوَن اْستِْحقَاقَِك بِفَْضلِكَ  وَ    الَ يَبْلُُغ َمبْلَغاً ِمْن طَاَعتَِك َو إِِن اْجتََهَد إاِله َكاَن ُمقَص ِ

بارَخدايا،َبندهَتو،َهرَچهَدرَطاعتَتوَكوشدَبهَجايىَنرسدَوَازَطاعتَتو،َآنَسانَكهَدرَخورَفضلَ

يدتوست،َقاصرَآ  
 

ٌر َعْن َطاَعتِكَ  فَأَْشَكرُ    ِعبَاِدَك َعاِجٌز َعْن شُْكِرَك َو أَْعبَدُهُْم ُمقَص ِ
ترينَعابدانَتوَدرَعبادتََبارَخدايا،َشكرَگزارترينَبندگانَتوَازَسپاسَتوَعاجزاندَوَعبادتَكنندهَ

 خويشَقاصر
 

  يَِجُب ِِلََحٍد أَْن تَغِْفَر لَهُ بِاْستِْحقَاقِِه َو الَ أَْن تَْرَضى َعنْهُ بِاسْتِيَجابِهِ  الَ 

كسَمستحقَآنَنيستَكهَتواشَبيامرزىَوَآمرزشَتوَبهَپاسَشايستگىَاوَباشد،َوَهيچَكسَمستحقََهيچ
 آنَنيستَكهَتوَازَاوَخشنودَباشىَوَبحقَسزاوارَاينَخشنودىَتوَبود

 
  فَْرَت لَهُ فَبَِطْوِلَك َو َمْن َرِضيَت َعنْهُ فَبِفَْضلِكَ غَ  فََمنْ 
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اىَازَفضلَوَاحسانَتوََاىَازَانعامَتوستَوَازَهرَكهَخشنودَگشتهََپسَهرَكهَراَآمرزيده  
 

هى َكأَنه شُْكَر ِعبَاِدَك اله  تَْشكُرُ    ِذي أَْوَجبَْت َعلَيِْه ثََوابَهُمْ يَِسيَر َما َشَكْرتَهُ َو تُثِيُب َعلَى قَِليِل َما تَُطاعُ فِيِه َحت

خدايا،َدرَبرابرَاندكَسپاسىَجزاىَفراوانَدهىَوَدرَبرابرَاندكَطاعتىَثوابَبسيار،َچنانَكهَگويىََبار
َاىََباَآنكهَدرَبرابرَآنَبرايشانَثوابىَمقررَداشتهَ-شكرگزارىَبندگانتَ  

 
  بُهُ بِيَِدَك فََجاَزيْتَهُمْ أَْعَظْمَت َعنْهُ َجَزاَءهُْم أَْمٌر َملَكُوا اْستِطَاَعةَ ااِلْمتِنَاعِ ِمنْهُ دُونََك فَكَافَيْتَُهْم أَْو لَْم يَكُْن َسبَ  وَ 

چيزىَاستَكهَآنانَراَدرَبرابرَتوَياراىَسرَبرَتافتنَازَآنَبودهَاستَكهََ-اىََاجرىَعظيمَدادهَو

اىَكهَاكنونَجزَايشانَعطاَمىَفرمايىَدهى،َياَآنكهَخودَسببَآنَنبودهََمىَپاداششانَ  
 

  أَْمَرهُْم قَبَْل أَْن يَْملِكُوا ِعبَاَدتََك َو أَْعَدْدَت ثََوابَُهْم قَبَْل أَْن يُِفيُضوا فِي َطاعَتِكَ  -يَا إِلَِهي  -َملَْكَت  بَلْ 

نَتوَبهَدستَتوَبودهَپيشَازَآنكهَتوانَعبادتشانَباشدَكهَزمامَكارَبندگاَ-اىَخداوندَمنََ-چنينَاستََنه
اىَپيشَازَآنكهَبهَاطاعتتَروىَآرندَوَثوابَايشانَراَمهياَكردهَ  

 
ْحَساُن َو َسبِيلََك الْعَفْوُ  وَ  فَْضالُ َو َعاَدتََك اْْلِ ذَِلَك أَنه سُنهتََك اْْلِ  

آيينَتوَبخشايندگىزيراَشيوهَتوَبخشندگىَاستَوَخوىَتوَنيكوكارىَاستَوَراهَوَ  
 

ٌل عَلَى َمْن َعافَيَْت وَ  فَكُل    كُل  ُمِقر  عَلَى نَفِْسِه الْبَِريهِة ُمعْتَِرفَةٌ بِأَنهَك َغيُْر ظَاِلٍم ِلَمْن َعاقَبَْت َو َشاِهَدةٌ بِأَنهَك ُمتَفَضه
ا اسْتَْوَجبْتَ    بِالتهقِْصيِر عَمه

اىَوَهمگانَبرَاينَگواهندََرَكهَراَعقوبتَكنىَبرَاوَستمَنكردهَخدايا،َهمهَآفريدگانَمعترفندَكهَهَبار
كنندَكهَحقَعبادتَوَََاىَوَهمهَاقرارَمىَكهَهرَكهَراَازَعذابَرهايىَبخشىَدرَحقَاوَاحسانَكردهَ

اندَشكرَتوَراَآنَچنانَكهَدرَخورَآنَهستىَبهَجاىَنياوردهَ  
 

ِ َما  الَ أَنه الشهيْطَاَن يَْختَِدعُهُْم َعنْ  فَلَوْ  َر لَُهُم الْبَاِطَل فِي ِمثَاِل الَْحق  َطاعَتَِك َما َعَصاَك عَاٍص َو لَْو الَ أَنههُ َصوه

  َضله َعْن طَِريِقَك َضالٌ 

خدايا،َاگرَآدميانَراَشيطانَنفريفتهَوَازَطاعتَتوَبازَنداشتهَبود،َهيچَگنهكارىَجامهَجانَبهَگناهََبار
كردَاىَراهَتوَگمَنمىََداد،َهيچَگمگشتهَََحقَجلوهَنمىَآلودَوَاگرَباطلَراَدرَچهرهَنمىَ  

 
ي ِللْعَاِصي َما أَبْيََن َكَرَمَك فِي ُمعَاَملَِة َمْن أََطاَعَك أَْو عََصاَك تَْشكُُر ِللُْمِطيعِ َما أَنَْت تََولهيْتَهُ لَهُ َو تُْملِ  فَسُبَْحانَكَ 

  فِيَما تَْمِلُك ُمعَاَجلَتَهُ فِيهِ 

هىَتو.َوهَكهَچهَآشكارَاستَنشانَكرمَتوَدرَمعاملهَباَآنَكهَاطاعتتَكندَياَمعصيتَمنزَخداوندا،
اىَوَكيفرَََاشَدادهَدهىَوَحالَآنكهَتوَخودَتوانَفرمانبردارىَورزد:فرمانبردارَراَپاداشَنيكوَمىَ

افكنىَگناهكارَراَباَآنكهَدرَموآخذتشَقدرتَدارىَبهَتأخيرَمىَ  
 

ُ  أَْعَطيْتَ  لَْت َعلَى كُل ٍ ِمنُْهَما بَِما يَقُْصُر َعَملُهُ َعنْه   كاُلًّ ِمنُْهَما َما لَْم يَِجْب لَهُ َو تَفَضه
اندَوَاعمالشانَازَاحسانىَكهَدرَحقشانَرواَََكنىَكهَنهَسزاوارَآنَبودهَهرَدوَراَچيزىَعنايتَمىَ

دارىَقاصرَاستَمىَ  
 

  لَْو َكافَأَْت الُْمِطيَع عَلَى َما أَنَْت تََولهيْتَهُ َِلَْوَشَك أَْن يَفِْقَد ثََوابََك َو أَْن تَُزوَل َعنْهُ نِعَْمتُكَ  وَ 
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پاداشََ-اىَََكهَتوَخودَبرَآنشَگماشتهَ-خدايا،َاگرَآنَراَكهَفرمانبردارَتوست،َبهَمقتضاىَعملشََبار
اىَزايلَگرددََدستَبدهدَوَنعمتىَكهَعنايتشَداشتهَدادى،َبيمَآنَبودَكهَثوابَتوَازَمىَ  

 
ِة الطهِويلَِة الَْخالَِدِة َو َعلَى ا وَ  ائِلَِة لَِكنهَك بَِكَرِمَك َجاَزيْتَهُ َعلَى الُْمدهِة الْقَِصيَرِة الْفَانِيَِة بِالُْمده لْغَايَِة الْقَِريبَِة الزه

 بِالْغَايَِة الَْمِديَدِة الْبَاقِيَةِ 

دهىََتوَبهَكرمَخود،َدرَبرابرَاندكَزمانىَعبادتَدرَاينَدنياىَفانى،َپاداشىَطوالنىَوَجاويدانَمىَولى
فرمايىََزوالَعطاَمىََپايانَوَبىَوَدرَبرابرَاعمالىَزودَگذرَثوابىَبىَ  

 
َو لَْم تَْحِملْهُ عَلَى الُْمنَاقَشَاِت فِي اْْلالَِت  لَْم تَسُْمهُ الِْقَصاَص فِيَما أََكَل ِمْن ِرْزقَِك الهِذي يَقَْوى بِِه َعلَى طَاَعتِكَ  ثُمه 

  الهتِي تَسَبهَب بِاسْتِعَْماِلَها إِلَى َمغْفَِرتِكَ 

ازَاين،َازَبندهَخودَكهَازَروزىَتوَخوردهَاستَوَهمَبدانَتوانَطاعتشَبودَعوضَمطالبهََفراتر
اىَوَبرسرَآنَبرَاوَتنگَنگرفتهَاى.َبراىَرسيدنَبهَآمرزشَتوَابزارىَبهَكارَداشتهَكهَتَنكردهَ  

 
غَْرى ِمْن أَيَاِديَك  وَ  َو ِمنَنَِك َو لَبَِقَي لَْو فَعَلَْت ذَِلَك بِِه لَذََهَب بَِجِميعِ َما َكَدَح لَهُ َو ُجْملَِة َما َسعَى فِيِه َجَزاًء لِلص 

  َرِهيناً بَيَْن يََديَْك بَِسائِِر نِعَِمكَ 

بودى،َبندهَتوَهمهَآنچهَراَبهَرنجَفراهمَكردهَوَبهَكوششَفراَچنگَآوردهََخدايا،َاگرَنهَچنينَكردهَبار
دادَوَخودَدرَگروَديگرَنعمتهايتَدرَنزدَتوَباقىََبودَدرَبرابرَكمترينَانعامَوَاحسانتَازَدستَمىَ
ماندَمىَ  
 

ُل َمْن أََطاَعَك َو َسبِيُل َمْن تَعَبهَد لَكَ َحا -يَا إِلَِهي  -َهذَا   َكاَن يَْستَِحق  َشيْئًا ِمْن ثََوابَِك الَ َمتَى فََمتَى  

بود؟َهيچَگاه.ََاىَخداىَمن،َاينَحالَكسىََدرَاينَحالَچهَوقتَمستحقَچيزىَازَثوابَتوَمىََپس
 استَكهَتوَراَفرمانَبردهَباشدَوَراهَكسىَاستَكهَتوَراَعبادتَكردهَباشد

 
ا نَابَِة إِلَى الْعَاِصي أَْمَرَك َو الُْمَواقُِع نَْهيََك فَلَْم تُعَاِجلْهُ بِنَِقَمتَِك ِلَكْي يَسْتَبِْدَل بَِحاِلِه فِي َمعِْصيَتَِك حَ  فَأَمه اَل اْْلِ

  َطاَعتِكَ 
اماَدرَكيفرَآنَكسَكهَدرَامرَتوَعصيانَورزيدهَوَمرتكبَمناهىَشده،َتعجيلَنكردى،َباشدَكهَازَ

دستَبرداردَوَبهَطاعتَتوَبازَگرددمعصيتَتوَ  
 

ِل َما َهمه بِِعْصيَانَِك كُله َما أَْعدَْدَت لَِجِميعِ َخلِْقَك ِمْن عُقُوبَتِكَ  وَ    لَقَدْ َكاَن يَسْتَِحق  فِي أَوه
اىََحالَآنكهَدرَهمانَنخستينَگناهَمستحقَهمهَعقوبتهايىَبودَكهَبراىَهمهَآفريدگانتَمهياَداشته  

 
ْرَت َعنْهُ ِمَن الْعَذَاِب َو أَبْطَأَْت بِِه َعلَيِْه ِمْن سََطَواِت النهِقَمِة َو الِْعقَاِب تَْرٌك ِمْن َحق ِكَ  فََجِميعُ  َو ِرًضى  َما أَخه

  بِدُوِن َواِجبِكَ 
اىَچشمَپوشىََاىَوَدرَخشمَوَانتقامَوَعقابَدرنگَكردهََبارَخدايا،َاگرَكيفرَگناهانَراَبهَتأخيرَافكندهَ

تَازَحقَتو،َوَخشنودىَتوست،َبىَآنكهَچنينَخشنودىَبرَتوَالزمَآمدهَباشدتوس  
 

ْحَسانِ  -يَا إِلَِهي  -أَْكَرُم  فََمنْ  ْن َهلََك َعلَيَْك الَ َمْن فَتَبَاَرْكَت أَْن تُوَصَف إِاله بِاْْلِ   ِمنَْك َو َمْن أَشْقَى ِممه
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ترَاستَازَآنَشوربختَكهَپاىَدرَراهََشقىترَاست؟َچهَكسىََپسَاىَخداوند،َچهَكسىَازَتوَكريم
خالفَرضاىَتوَنهدَوَخودَراَبهَهالكتَرساند.َنه،َهيچَكس.َبارَخدايا،َتوَفراترَازَآنَهستىَكهَجزَ

 بهَاحسانتَوصفَكنند
 

  فَالَُك ثََواَب َمْن أَْرَضاكَ َكُرْمَت أَْن يَُخاَف ِمنَْك إِاله الْعَْدلُ الَ يُْخَشى َجْوُرَك عَلَى َمْن َعَصاَك َو الَ يَُخاُف إِغْ  وَ 
ترَازَآنَهستىَكهَجزَبهَسببَدادگرى،َازَتوَبيمناكَشوند.َازَجورَتوَبرَكسىَكهَعصيانََوَكريم

رودَازَآنَبيمَنداردَكهَدرَپاداشَاوَغفلتَورزىَكندَحيفىَنيستَوَكسىَكهَبهَراهَرضاىَتوَمىََمىَ  
 

ٍد َو آِلِه َو َهْب ِلي فََصل ِ    أََمِلي َو ِزْدنِي ِمْن هَُداَك َما أَِصُل بِِه إِلَى التهْوفِيِق فِي َعَمِلي إِنهَك َمنهاٌن َكِريمٌ  عَلَى ُمَحمه
پسَبرَمحمدَوَخاندانشَدرودَبفرستَوَآنچهَمراَآرزوستَبرَمنَارزانىَدارَوَبرَهدايتَمنَبيفزاىَتاَ

.توفيقَعملمَنصيبَگردد.َانكَمنانَكريم  
 

 

گلزارنورسايت اينترنتی   
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