«نیایش امام سجاد  درباره طلب عفو و رحمت پروردگار»
ت
معصی� بگردان
ب�راهلا ب� حممد و آلش درود فرست و ش� تو� را از هر حراىم درمه شكن و میل شدید من را از هر

و من را از آزار كردن هر مؤمن و مؤمنه و مسمل و مسملهاى ب�زدار.
گ
اىهل ،هر یك از بند�نت كه از جانب من به او صدمهاى رسیده ،ی� از سوى من آزارى متوجه او شده ،ی� از من
و ی� بهسبب من ستىم ب� او رفته ،پس حق او را پ� ی�ال كرده ،ی� به مظملهاش ب� او سبقت ت
جس� ،پس ب� حممد و
ّ
گ
آلش درود فرست و او را به توانگرى خود از من خشنود فرما و حقش را از ن ز�د خود پ�داخت كن ،آن�ه مرا از
ت
عقوب� كه بهحمک تو مستحق آن شدهام حفظ فرما و از كیفرى كه مقتضاى عدل توست خالص كن ،یز�ا توان

و قدرت مرا طاقت عذاب تو نیست و ت�ب و طاقت من تاكفوى ش
نكند یز�ا كه اگر مرا ب� پ�یه حق
خ� تو را �
ماكفات نك� هالمك ىم ن� یا� و اگر رمحتت را شامل حامل ن
نك� ن�بودم ىمسازى.
اىهل ،از تو ی ز
چ�ى را ىمخوامه -اى خدا من -كه ب خ�شش آن ی ز
داش� ب�رى را طلب ىم ن
نكند و ب� ت ن
ك�
چ�ى از تو مك �
كه ب� ت ن
داش� آن ب� تو گران نیست.
ش
اىهل ،از تو ىمخوامه كه نفمس را به من ش
ببخ� كه آن را ب�اى ی ن
جو�،
ا� خلق نكردى كه بهوسیهل آن از �ى دورى ی
خ�ى به دست آورى ،وىل ی ن
نظ� آن ن�ودار سازى و دلیل
ا� نفس را آفریدى ت� قدرتت را ب� ی ج
ا�اد ی
ی� بدان وسیهل ی
ن
ن
سنگی� ب�رشان ماندهام از دوش من ب�دارى
گناها� را كه یز�
و جحت ب� مهانندش ب�شد و من از تو ىمخوامه كه
ن
طل� ،پس ب� حممد و آلش درود فرست و نفس مرا
آ�ه
و از تو نسبت به نچ
سنگی� آن مرا ب هزانو درآورده ی�رى ىم ب
گ
ت
به ج�ت ت
س� ب� خویش مورد ب خ�شایش قرار ده و رمحتت را به �مل ب�ر گران من ب�ر ،چه آنكه رمحتت فراوان به

فر�د بدكرداران رسیده و چهبسا كه عفوت شامل ستماكران شده ،پس ب� حممد و آلش درود فرست و مرا رسمشق
ی
گ
ن
خ
ن
كسا� قرار ده كه آ�ن را به ب�شایش خود از افتادن�ه هاى خطااكران بلند داشتهاى و به توفیقت از ورطههاى
بت�اكران رها� ب خ�شیدهاى ت� در سایه ب خ�ششت از اسارت ش
خ� و غضبت آزاد شده و به دست احسانت از بند
ی
ن
ن
ن
چن� معامهل ك� ،یا� لطف را در حق كىس روا داشتهاى كه استحقاق
رها� ی�فتهاند .خداوندا اگر تو ی
عدلت ی
عقوبتت را منكر نیست و خود را از ز
نكند.
ساوارى نكوهشت بت�ئه �
"صحیفه سجادیه"

