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  )علیه السالم(  : علی المؤمنین امیر امام *استغفار دعای

 :میخواندند صبح نماز از بعد سحر هر میباشد بند 07 در که را استغفار این )علیه السالم(علی امام

ثِْنََّّإِِّنََّّاللَُّهمََّّ -1
ُ
ََّّبَِمُعونَتَِكَََّّعلَيَْكََّّأ قِر ََّّوََََّّعلَيَْكََّّاثلَّنَاءَََّّبِهََِّّنِلُْتَََّّماَََّعَ

ُ
ََّّلََكََّّأ نَْتََّّبَِماََّنْفِسََََّّعَ

َ
ْهلُهََُّّأ

َ
َِِّقَََِّّفَََّّلََُّّالُْمْستَوَْجُبََّّوَََّّأ َّنِيَِّتََّّفََسادََِّّْْد

َلََُّّنِْعمَََّّاللَُّهمَََّّّيَِقيِنَََّّضْعِفََّّوََّ نَْتََّّاْْلِ
َ
ََّّنِْعمَََّّوَََّّأ نَْتََّّالرَّب 

َ
نَاَّالَْمْرُبوُبََّّبِئَْسََّّوَََّّأ

َ
نَْتََّّالَْمْوَلََّّنِْعمَََّّوَََّّأ

َ
نَاَّالَْعبْْدََُّّبِئَْسََّّوَََّّأ

َ
نَْتََّّالَْمالُِكََّّنِْعمَََّّوَََّّأ

َ
َّوَََّّأ

نَاَّالَْمْملُوكََُّّبِئَْسَّ
َ
ْذَنبُْتََّّقَْدََّّْفََكمََّّْأ

َ
ْجَرْمُتََّّقَْدَََّّْكمََّّْوََََّّذنِْبَََّّعنَََّّْفَعَفوَْتََّّأ

َ
ُتََّّقَْدَََّّْكمََّّْوَََُّّجْرِمَََّّعنََّّْفََصَفْحَتََّّأ

ْ
ْخَطأ

َ
َّوَََّّتَُؤاِخْذِّنََّّفَلَمََّّْأ

ْْدُتََّّقَْدَََّّْكمَّْ قَلْتَِنَََّّعََثُْتََّّقَْدَََّّْكمََّّْوََََّّعِنَََّّفتََجاَوزَْتَََّّتَعمَّ
َ
ِتََّّفَأ ُخْذِّنََّّلَمََّّْوََََّّعَْثَ

ْ
ََّّتَأ ِتََََّّعَ نَاَِّغرَّ

َ
الِمََُّّفَأ َّالُْمْعََتُِفَََّّذنِْبَّبََِّّالُْمِقر ََِِّّلَْفِسََّّالظَّ

نُوِبََََّّغفِرََََّّفيَاَِِّبَِطيئَِتَّ ْستَْغِفُركَََّّاذل 
َ
نِْبََّّأ ْستَِقيلَُكََّّوَََّّذِلَ

َ
ِتََّّأ ْحِسنََِّّْلَعَْثَ

َ
ْهُلََّّفَإِنََّكََّّإَِجابَِتََّّفَأ

َ
ْهُلََّّوَََّّاْْلَِجابَةََِّّأ

َ
ْهُلََّّوَََّّىاتلَّْقوَّأ

َ
َّ.الَْمْغِفَرةََِّّأ

 آنی اهل تو آنچه هب کنم می اقرار نفسم علیه بر تو نفع به یقینم، ضعف و نیتم فساد اندازه به و شدم، ثناگویت به موفق تو یاری به که میگویم حمد را تو!  خدایا بار

 مالکی خوب تو! ای بنده بد من و هستی موالیی خوب تو! هستم ای یافته پرورش بد من و هستی پروردگاری خوب و معبود خوب تو بارالها،. رواست تو برای آن و

 کردم، خطاها بسیار چه! گذشتی آن از تو و زد سر من از که هایی جرم بسیار چه و نمودی عفو تو و شدم مرتکب که گناهی بسیار چه! مملوکی بد من و هستی

 بر مرا و نمودی، پوشی چشم آن از و زد سر ازمن که ها لغزش بسیار وچه! درگذشتی آن از تو و شدم مرتکب عمداً که ها بدی بسیار چه و نکردی مؤاخذه مرا ولی

 را گناهانم که میخواهم تو از! گناهان آمرزنده ای پس. دارم اعتراف خطاهایم به و اقرار گناهم به و ام کرده ظلم خود به که منم این اینک! نکردی مأخذه غفلتم

 !آمرزشی و تقوا اهل و اجابت سزاوار تو که کن اجابت نیکی به پس درگذری، هایم لغزش از و ببخشی

ْستَْغِفُركَََّّإِِّنََّّاللَُّهمََّّ -2
َ
ََّّأ ََّّلُِكِ وََّّْبَِعاِفيَِتَكَََّّعلَيْهََِّّبََْدِّنََّّقَوَِيَََّّذنْب 

َ
ِتََّّنَاتَلْهََُّّأ َِ وََّّْنِْعَمِتَكََّّبَِفْضِلََّّقُْْد

َ
وََِِِّّْزقَِكَََّّعةَِّبِتَوْسََِّّيَِْديَّإََِلْهََِّّبََسْطُتََّّأ

َ
َّأ

وََِّّبِِسَْتِكَََّّاِلَّاِسََِّّمنَََِّّفيهََِّّاْحتََجبُْتَّ
َ
ََِّّمنْهَََُّّخْوِفََِّّعنْْدَََِّّفيهََِّّاتََّكلُْتََّّأ نَاتَِكََََّّعَ

َ
ََََّّّسْطَوتَِكََِّّمنَََّّْوثِْقُتََّّوَََّّأ لِْمَكََِّّفيهََََِّّعَ ََِّّفيهََِّّلُْتََّعوَََّّّوَََِِّّبِ َََّعَ

ََّّفََصِلَََّّعْفوِكََََّّكَرمَِّ ْد ََََّّعَ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََّّآِلََِّّوَََُُّّمَمَّ
 به یا ؛کردم پیدا قدرت آن به تو فراوان نعمت واسطه به یا شد؛ توانا آن بر بدنم تو، بخشی عافیت ی واسطه به که گناهی هر از دارم، آمرزش مسألت تو از! خدایا بار

 کیهت تو درنگ و صبر بر معصیت آن در گناه، از هراسم هنگام یا ماندم؛ پنهان مردم از گناه آن در تو، پوشی پرده با یا و یافتم؛ دست آن توبه واسع رزق ی واسطه

 بیامرز را گناهانم گونه این و فرست درود آلش و محمد بر پس نمودم، واگذار ات کریمانه عفو بر را آن و کردم اعتماد حلمت به من، بر ازخشم گناه، آن در و کردم

 .آمرزدندگان بهترین ای

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -3
َ
ََِّّلُكََِّّأ وَََّّْغَضِبَكََّّإَِلََّّيَْْدُعوََّذنْب 

َ
وَََّّْسَخِطَكََِّّمنََّّْيُْْدِّنََّّأ

َ
وَََّّْعنْهَََُّّنَهيْتَِنَََّّماَّإَِلََِّّبََّّيَِميُلََّّأ

َ
اََّينْآِّنََّّأ َّفََصِلََََّّلْهَِّإَََِّّدَعْوتَِنَََّّعمَّ

َّ ْد ََََّّعَ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََّّآِلََِّّوَََُُّّمَمَّ
 ای هکرد ام نهی که آنچه سوی مرابه یا میسازد؛ نزدیک خشمت سوی به مرا یا میخواند؛ فرا غضبت سوی به مرا که هرگناهی برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 .آمرزندگان بهتری ای بیامرز را گناهانم گونه این و فرست درود آلش و محمد بر پس نماید؛ می دور ای نموده دعوت آن سوی به مرا که آنچه از یا کشاند؛ می

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -4
َ
ََِّّلُكََِّّأ َحْدا ََّّإََِلْهََِّّاْستََملُْتَََّّذنْب 

َ
وََّّْبَِغَوايَِتَََّّخلِْقَكََِّّمنََّّْأ

َ
يلَِتَََّّخَْدْعتُهََُّّأ يُْتََّّوََََّّجِهَلَََّّماَِّمنْهَََُّّفَعلَّْمتُهََُِِّّبِ ََّماَِّمنْهََُّّهََِّعلَيَََّّْعمَّ

ْوَزاِِيََّغْدا ََّّلَِقيتَُكََّّوََََّّعِلمََّ
َ
ِ ََّّوَََّّبِأ ْوَزا

َ
ْوَزاِِيََّمعَََّّأ

َ
ََّّفََصِلََّّأ ْد ََََّّعَ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََّّآِلََِّّوَََُُّّمَمَّ

 که ار گناهی آنگاه دادم؛ فریب را او خدعه و نقشه با و کشاندم آن سوی به کاری فریب با را بندگانت از ای بنده که گناهی هر از میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 قاتمال تو با خود، گناه بر عالوه دیگران، گناه وبال و وزر با باید قیامت فردای که میدانم و گرفتم میدانست آنچه از را او دید جلوی و دادم یاد او به شناخت نمی

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس کنم؛

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -5
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََّّوَََّّالَْغََِّّإَِلََّّيَْْدُعوََّذنْب  ََّّوَََّّالر ْشْدَََِّّعِنََّّيُِضل  ََّّفََصِلََّّاذِلْكرَََُُّّيِْمُلََّّوََّ[َّاتلَّاِلََّ]َّاتلَّْلََََّّيْمَحُقََّّوَََّّالِرْزَقََّّيُِقل  ْد ََََّّعَ َّوَََُُّّمَمَّ

ْد ََّّآلَِّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 را گذشته میراث میبرد، بین از را برکت و کم را روزی و کند، می دور رشد راه از و کشاند می گمراهی سوی به که گناهی هر از میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود آلش و محمد بر پس میبرد، ها خاطره از را آدمی نام و نابود

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -6
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْتَعبُْتَََّّذنْب 

َ
ِحََِّّفيهََِّّأ ِِ ََِّّسَْتََََّّلََّّوَََّّبِِسَْتِيَِّعبَاِدكَََِّّمنََّّْاْستَََتُْتََّّقَْدََِّّوََََّّنَهاِِيَّوَََََّّلِْلََِّّفَََّّجَوا تَِنَّسََََّّماَّإِلَّ َّفََصِلََََّّتْ

َّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 پنهان بندگانت از خویش، پوشش ی پرده در را خود و کردم خسته گناه آن در را جوارحم و اعضا روزم، و شب در که گناهی ازهر میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهانم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس نیست؛ تو پوشش جز حفظی ی پرده که حالی در کردم،
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -0
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْعَْداِئََِّّفيهََََِِّّصَْدِّنَََّّذنْب 

َ
فَْتََّّلَِهتِْكََّّأ ََّّتُِعنُْهمََّّْلَمََّّْوََََّّعِنَََّّكيَْْدُهمََّّْفَََصَ ِّنََّّفَِضيَحِتََََّّعَ

َ
تَِنَََّّوِليََّّلََكَََّّكأ َّإَِلََّّوََََّّفنَََصْ

ْعِصَََِِّّبََّّيَاََّمَتَّ
َ
تْلَُكََّّوَََّّتَُؤاِخْذِّنََّّفَلَمَََّّْعَصيْتَُكَََّّطالََماَّوََََّّفتُْمِهلُِنََّّأ

َ
َََّّسأ ْعَطيْتَِنََّّفِْعِلََُّّسوءََََِّّعَ

َ
ي ََّّفَأ

َ
َِّمنََّّْبِِنْعَمة ََّّنَْْدكََّعَََِّّيُقومََُُّّشْكر ََّّفَأ

َََّّّنَِعِمَكَّ ََّّفََصِلََََّّعَ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 ضحمفت مرا که نکردی کمکشان و برگداندی من از را آنها ی نقشه تو و بودند من آبروریزی درپی آن با دشمنانم که گناهی هر از میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 با و یا نکرده ام تومؤاخذه و شده طوالنی معصیتکردنم چقدر! دهی؟ مهلتم تو و را تو کنم معصیت کی تا پروردگارا،. کردی یاری کهمرا توام دوست من گویا کنند؛

 محمد آل و محمد بر پس گیرد؟ قرار هایت نعمت از یکی حتی برابر در بتواند که است شکر کدام پس! نمودی؟ عطا تو کردمو درخواست تو از کردارم بدیِ وجود

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم اینگونه و فرست درود

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -8
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْمُتَََّّذنْب  مَََِّّواَجْهُتََُّّثمَََّّّتَْوبَِتََِّّفيهََِّّإََِلَْكََّّقَْدَّ ْشَهْْدُتََّّوَََّّبَِكََّّقََسِمََّّبِتََكر 

َ
ََّّأ ْوَِلَاَءكَََّّبَِذلَِكَََّّنْفِسََََّّعَ

َ
َِّعبَاِدكَََّّنَّْمََِّّأ

اََّمْعِصيَِتَكََّّإَِلََََّّعئِْد َََّّغْيََُّّإِِّنَّ يَْطانََُّّبَِكيِْْدهََِّّقََصَْدِّنََّّفَلَمَّ َِّمنَََّّْحيَاء ََََّّتُْتَّاْستَََّّالِْعْصيَانََِّّإَِلَََّّنْفِسَََّّدَعتِْنََّّوَََّّاْْلِْذَلنََُّّإََِلْهََِِّّبَََّّماَلََّّوَََّّالشَّ
ة ََِّّعبَاِدكََّ

َ
نَاَّوََََّّعلَيَْكََِّّمِنََُّّجْرأ

َ
ْعلَمََُّّأ

َ
نَّهََُّّأ

َ
َََّّلََّّوَََِّّسَْترََِّّمنَْكََّّيُِكن ِنَََّّلََّّأ ََّّإَِلََََّّّنَظَركَََََّّيُْجُبَََّّلََّّوَََّّبَابر ََّماََّلَّإََِّّالَْمْعِصيَةََِِّّفََّّفََخالَْفتَُكََِّّحَجابر

ْوَِلَاَءكََََّّساَويُْتََّّوََََّّعِنََّّالِسَْتََََّّكَشْفَتََُّّثمََََّّّعنْهَََُّّنَهيْتَِنَّ
َ
ِّنََّّأ

َ
َزْلََّّلَمَََّّْكأ

َ
ََّّإَِلََّّوََََّّطائِعا ََّّلََكََّّأ

َ
ََّّْسُتَّفَلُبََِّّفَاَِِغ َََّّوِعيِْدكَََِّّمنََّّْوَََُّّمَساَِِع ََّّْمرِكََّأ َََّعَ

ْسبَْغَتََّّبَْلََِّّسَمِتِهمََّّْبَِغْيََِّّتَُسِمِنََّّفَلَمَََّّْغْيُكَََّّبِِسَيِتَََّّيْعرُِفَََّّلََّّوَََِّّعبَاِدكََّ
َ
َََّّّأ لْتَِنََُّّثمَََّّّنَِعِمِهمََِّّْمثَْلََََّّعَ ِّنََّّيِْهمََّْعلََََّّذلَِكََِّّفََّّفَضَّ

َ
َِّفََِّّعنَْْدكََََّّكأ

ََِجِتِهمَّْ َََّّذلَِكَََّّماَّوََََّّد لِْمَكََّّإِلَّ لَُكَََّّمْوَلَيََّّاْْلَْمْدََُّّفَلََكََّّنِْعَمِتَكََّّفَْضِلََّّوَََِِّّبِ
َ
ْسأ
َ
ََُّّيَاَّفَأ تَهَََُّّكَماَّاّللَّ ََََّّّسََتْ ْنيَاَِّفََََّّعَ نََّّْال 

َ
َِّفََّّبِهَََِّّتْفَضَحِنَََّّلََّّأ

َِْحمَََّّيَاَّالِْقيَاَمةَِّ
َ
اِِحِيَََّّأ َّ.الرَّ

 زا را اولیاءت و تو به کردنم یاد قسم و کرامت با شدم مواجه سپس کردم، تو به تقدیم را خویش ی توبه آن در که گناهی هر از میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 به رام بیچارگیم و خواری و گرفت هدف مرا اش حیله و کید با شیطان که آنگاه ولی نمیگردم باز معصیت سوی به دیگر که گرفتم شاهد خود بر بندگان میان

 میدانم که حالی در بود تو به نسبت من گستاخی از این، و. ساختم مخفی ازبندگانت حیا جهت به را خود خواند، معصیت آن سمت به مرا نفسم و کشانید آن سوی

 نمودم، مبادرت کردهبودی نهی آن از مرا آنچه به و کرده مخالفت را تو پس.پوشاند نمی من از را تو نظر حجابی هیچ و نمیکند پنهان ازتو مرا بابی و پرده هیچ

 مآراست آنگونه را ظاهرم. ام بوده هراسان تهدیدهایت از و شتابان اوامرت سوی به و بوده تو مطیع همیشه گویا دادم، قرار اولیاءت با را خود و زده کنار را پرده سپس

 آنها کهبه ار نعمتهایی حتی نکردی،بلکه معرفی میشناختند مرا آنها که آنگونه جز نیزمرا نبود،تو آگاه من درون از تو از غیر که حالی شد،در مشتبه بندگانم بر که

 وانفرا نعمت و تو بردباری و حلم ی واسطه به مگر نیست همه اینها هستم آنها همرتبه تو، نزد گویا دادی، برتری آنها به مرا سپس. کردی عطا هم من به میدادی

 قیامت در ساختی، وپنهان مستور دنیا در را گناه اینگونه که همانطوری!  خدا ای میکنم درخواست تو از!  من موالی ای توست ازان سپاس و حمد پس. من بر تو

 !کنندگان رحم بهترین ای نکنی رسوا مرا نیز

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -9
َ
ََِّّلُكََِّّأ ِّنََِّّفََََّّلِْلَََّّلَََُّّسِهْرُتَََّّذنْب 

َ
ْتيَانِهََِّّاتلَّأ ََّّوُُجوِدهََِّّإَِلََّّاتلََّخل ِصََّّوَََِّّْلِ ْصبَْحُتََّّإَِذاََّحتَّ

َ
ُتََّّأ

ْ
أ اِْلِيَََّّلْيَةَِِِّبََِّّإََِلَْكََََّّتَطَّ َّالصَّ

نَاَّوََّ
َ
ََّّيَاََِِّضاكَََِّّخََلَفََُّّمْضِمررََّّأ ََّّفََصِلََّّالَْعالَِميََََِّّبَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 زیّ در شد که صبح شوم،ولی مرتکب توانستم گذراندمتا بیداری به را شب آن، انجام برای تأمل و وقت صرف کهبا گناهی هر از میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 ونهگ این و فرست درود آلش و محمد بر پس! عالمیان پروردگار ای بودم کرده پنهان خود درون در را رضایتت خالف که حالی در گامبرداشتم، تو سوی به صالحین

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -17
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْوَِلَائَِكََِّّمنَََّّْوَِلّا ََّّبَِسبَِبهَََِّّظلَْمُتَََّّذنْب 

َ
وََّّْأ

َ
ْعَْدائَِكََِّّمنَََّّْعُْدّوا ََّّبِهََِّّنَََصُْتََّّأ

َ
وََّّْأ

َ
َََُّّمَبَّتَِكََّّبَِغْيََِِّّفيهََِّّتََكلَّْمُتََّّأ

َ
َّوَّْأ

ََّّفََصِلَََّّطاَعِتَكَََّّغْيََِّّإَِلََِّّفيهَََِّّنَهْضُتَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 محبت غیر جهت به یا کردم، یاری را دشمنانت از یکی کردم،یا ظلم اولیایت از ای ولی به آن ی واسطه به که گناهی هر از طلبم می آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهتری ای بیامرز را گناهانم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس کردم؛ اقدام آن به طاعتت مسیر غیر در یا راندم، توسخن

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -11
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََّّْإََِلْهََِّّفََخالَْفتَُكَََّّعنْهَََُّّنَهيْتَِنَََّّذنْب 

َ
تَِنََّّأ ِْ َقْمُتََّّإِيَّاهَََُّّحذَّ

َ
وَََّّْعلَيْهََِّّفَأ

َ
َََّّصِلَّفَََِِّّلَْفِسََّّفََزيَّنْتُهََُِّّلَََّّقبَّْحتَهََُّّأ ْد ََََّّعَ َّوَََُُّّمَمَّ

ْد ََّّآلَِّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 یا کردم ایستادگی آن ارتکاب بر من و داشتی حذر بر آن از مرا یا نمودم؛ تو مخالفت من و کردی نهی آن از مرا که گناهی هر از میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل محمد بر پس دادم؛ زینت خود برای را آن من و شمردی زشت برایم را آن
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -12
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْحَصيْتَهََُّّنَِسيتُهَََُّّذنْب 

َ
ثْبَتَّهََُّّبِهَََِّّتَهاَونُْتََّّوَََّّفَأ

َ
تَهََُِّّفيهَََِّّجاَهْرتَُكََّّوَََّّفَأ َََّّّفََسََتْ ََّّفََصِلََّّلََغَفْرتَهََُّّنْهَُّمََِّّإََِلَْكََُّّتبُْتََّّلَوََّّْوَََََّّعَ َََّعَ

ْد َّ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 را آن آشکارا و ای، نوشته را آن تو و ام شمرده سبک را آن و ای، شمرده آنرا تو ولی ام کرده فراموش را آن که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس آمرزیدی؛ می حتماً میکردم توبه آن از اگر و ای پوشانده آنرا تو و ام شده مرتکب

 !آمرزندگان

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -13
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْعُتَََّّذنْب  ْمَهلْتَِنََّّالُْعُقوَبةَََِّّتْعِجيَلََّّانِْقَضائِهَََِّّقبَْلََِّّفيهََِّّتََوقَّ

َ
ْدََلَْتََّّوَََّّفَأ

َ
َََّّّأ ََّجْهْدا َََّّعِنََّّتِْكهَِّهَََِّّفََّّآُلََّّفَلَمََِّّْسَْتا ََََّّعَ

ََّّفََصِلَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 با و ندیافک من رابر پوشش ی پرده و دادی مهلتم ولی داشتم توقع گناه یافتن پایان از قبل را عقوبت تعجیل که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهانم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد پس نکردم؛ فروگذار آن هتک در کوششی هیچ از همه این

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -14
َ
ََِّّلُكََِّّأ وَََِِّّْْحَتََكَََّّعِنََّّيََْصُِفَََّّذنْب 

َ
ََّّأ ل  وََّّْنَِقَمتََكََِّّبَََُّّيِ

َ
وَََّّْكَراَمتََكََََّّيِْرُمِنََّّأ

َ
ََّّفََصِلََّّنِْعَمتََكَََّّعِنََّّيُِزيُلََّّأ ْد ََََّّعَ َّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ

ْد َّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 من از را نعمتت یا میسازد، محروم کرامتت از مرا یا آورد،می فرود من بر را عذابت یا میدارد، باز من از را رحمتت که گناهی هر از میطلبم آمرزش تو از خدایا بار

 !آمرزدنگان بهترین ای بیامرز من بر را گناهانم گونه این و فرست درود محمد آل محمد بر پس میسازد؛ زایل

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -15
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََّّْالَْفنَاءَََّّيُوُِِثَََّّذنْب 

َ
ََّّأ ل  وََّّْاْْلَََلءََََُّّيِ

َ
ْعَْداءَََّّيَْشَمُتََّّأ

َ
وََّّْاْْل

َ
وََّّْالِْغَطاءَََّّيَْكِشُفََّّأ

َ
َماءَََِّّقْطرَََََّّيِْبُسََّّأ ََّّفََصِلََّّالسَّ َََّعَ

ْد َّ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 یا میدرد، را پرده یا آورد، می پی در را دشمنان شماتت یا آورد، می فرود را بال یا آورد، می دنبال به را هالک که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا با

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهانم اینگونه و فرست درود محمد آل و محمد بر پس میکند؛ حبس را آسمان قطرات

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -16
َ
ََِّّلُكََِّّأ ُْتَََّّذنْب  َحْدا ََّّبِهَََِّّعيَّ

َ
وَََّّْخلِْقَكََِّّمنََّّْأ

َ
َحْد ََّّفِْعِلََِّّمنَََّّْقبَّْحتُهََُّّأ

َ
ْمُتََُّّثمَََّّّبَِريَِّتَكََِّّمنََّّْأ ة ََّّاْنتََهْكتُهََُّّوََََّّعلَيْهَََِّّتَقحَّ

َ
َِّنَّمََُِّّجْرأ

َّ ََّّفََصِلَََّّمْعِصيَِتَكََََّّعَ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 آن از پس اما کردم، تقبیح را گناه آن مخلوقاتت از کسی فعل در یا کردم؛ سرزنش آن به را بندگانت از کسی که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از ، خدایا بار

 بر را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد آل و محمد بر پس زد؛ سر عصیانت بر من از که جرأتی خاطر به گشتم مرتکب و شدم گناه آن وارد خودم

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -10
َ
ََِّّلُكََِّّأ قَْْدْمُتََّّوَََِّّمنْهََُّّإََِلَْكََُّّتبُْتَََّّذنْب 

َ
ََّّأ نَاَّوَََِّّمنَْكََّّفَاْستَْحيَيُْتََّّفِْعِلهََََِّّعَ

َ
نَاَّوَََََِّّهبْتَُكَََّّعلَيْهََِّّأ

َ
َّوَََِّّمنْهََُّّلْتَُكَّاْستَقَََُّّثمَََِّّّفيهََِّّأ

ََّّفََصِلََّّإََِلْهََُِّّعْْدُتَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 تو از و بودم، آن مرتکب که حالی در میکردم حیا تو از پس نمودم، اقدام انجامش بر و کردم توبه آن از که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 محمد آل و محمد بر پس برگشتم؛ آن سوی به باز که حالی در درگذری من از که خواستم تو از پس بودم؛ ور غوطه گناه آن انجام در من که حالی در میترسیدم

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم اینگونه و فرست درود

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -18
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََّّّثَوََِّكََََّّذنْب  وَََّّْعلَيْهََََِّّعَهْْدتَُكَََّّعْهْد ََّّبَِسبَِبََّّفِْعِلََِّّفََّّوََجَبََّّوَََََّّعَ

َ
وََّّْلََكَََّّعَقْْدتُهَََُّّعْقْد ََّّأ

َ
ة ََّّأ ََِّّمنََّّْبَِهاَّآََلُْتََِّّذمَّ

َ
َّْجِلَكَّأ

َحْد َّ
َ
ة َََّّغْيََِِّّمنَََّّْذلَِكَََّّنَقْضُتََُّّثمََََّّّخلِْقَكََِّّمنََِّّْْل َِ و لَِّنََّّبَِلََِّّفيهََِّّلَِرْغبَِتََََّّضُ ِنََّّوَََّّاْْلََطرََُّّبِهََِّّالَْوفَاءَََِّّعِنََّّاْسََتَ َشََََُِِّّعيَِتهَََِّّعنََّّْاْستََحطَّ

َ
َّفََصِلََّّاْْل

َّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 ودم،ب بسته تو با که عهدی خاطر به آن ارتکاب اثر در شد باعث و ساخت مشتعل من بر را تو غضب ی شعله که گناهی هر برای طلبم می آمرزش تو از!  خدایا بار

 آن ، گناه به رغبتم و میل خاطر به آن از پس اما. آید الزم من ی ذمه بر گناهی خوردم، تو خاطر به مردم از یکی برای که قَسَمی یا داشتم، تو با که پیمانی یا

 درود محمد آل و محمد بر پس انداخت؛ فرو آن رعایت از مرا سرمستی و بازداشت آن به وفای از مرا خوشگذرانی بلکه کردم؛ نقض ضرورت بدون را پیمان و عهدی

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم اینگونه و فرست

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -19
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْنَعْمَتََّّنِْعَمة ََّّبَِسبَِبَََّّْلَِقِنَََّّذنْب 

َ
َََّّّبَِهاَّأ ََّّبَِهاََّفَقِويُْتََََّّعَ ْمَركَََّّبَِهاََّخالَْفُتََّّوََََّّمْعِصيَِتَكََََّّعَ

َ
ََّّبَِهاَّقَِْدْمُتََّّوَََّّأ َََّعَ

ََّّفََصِلَََّّوِعيِْدكََّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 امر تمخالف و کردم پیدا معصیت بر قوّت آن با و کردی عطا من به که نعمتی ی واسطه به شد گیرم گریبان که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از و!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم اینگونه و فرست درود محمد آل و محمد بر پس شدم؛ نزدیک عذابت ی وعده سوی به آن با و نمودم، تو
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -27
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْمُتَََّّذنْب  َََّّشْهَوِتََِّّفيهََِّّقَْدَّ َََُّّمَبَِّتََِّّفيهََِّّآثَْرُتََّّوََََّّطاَعِتَكََََّّعَ ْمرِكَََََّّعَ

َ
َِْضيُْتََّّوَََّّأ

َ
بْتَِنََّّإِذَََّّْخِطَكَّبِسَََِّّفيهَََِّّنْفِسََّّأ ََِّهَّ

ْمَتََّّوَََّّبِنَْهِيَكََِّّمنْهَُّ ْعَذاِِكَََِّّفيهََِّّإَِلَََّّّقَْدَّ
َ
َََّّّاْحتََجْجَتََّّوَََّّبِأ ََّّفََصِلََّّبَِوِعيِْدكَََِّّفيهََََِّّعَ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.ينََّالَْغافِرَََِّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 خشم با را خویش نفس و دادم، ترجیح تو امر بر را خود داشتن دوست و داشتم، مقدم طاعتت بر را خود شهوت که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 و مدمح بر پس بودی؛ کرده تمام من بر را حجت عذابت ی وعده وبا بودی بسته من بر را عذر راه پیشاپیش و بودی ترسانده مرا آن از نهی با زیرا ساختم، راضی تو

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم اینگونه و فرست درود محمد آل

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -21
َ
ََِّّلُكََِّّأ وَََّّْنْفِسََِّّمنَََّّْعِلْمتُهَََُّّذنْب 

َ
وََّّْنَِسيتُهََُّّأ

َ
وَََّّْذَكْرتُهََُّّأ

َ
ْْدتُهََُّّأ وَََّّْتَعمَّ

َ
ُتََّّأ

ْ
ْخَطأ

َ
َََّّلََِّّفيَماَّأ ُشك 

َ
نََّكََّّأ

َ
نَََّّّوََََّّعنْهَََُّّسائِِلََّّأ

َ
ََّنْفِسََّّأ

يَْكََُّّمْرَتَهنَةرََّّبِهَِّ ََّّفََصِلَََّّعنْهَََُّّغَفلُْتََّّوَََّّنَِسيتُهََُّّقَْدََُّّْكنُْتََّّإِنََّّْوََََّّلَ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 آورده خطا روی از یا دادم، انجام را آن عمد به یا آورم، می یاد به یا ، ام کرده فراموش یا دارم، خبر آن از خود که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 درود محمد آل و محمد بر پس باشم؛ شده غافل آن از و فراموش را آن چند هر است، آن گرو در تو پیش نفسم و کرد خواهی سوال من از شک بی که مواردی ام،

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم اینگونه و فرست

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -22
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْيَقنُْتََّّقَْدََّّْوَََّّبِهَََِّّواَجْهتَُكَََّّذنْب 

َ
نََّكََّّأ

َ
ْغَفلُْتََّّوََََّّعلَيْهََِّّتََراِّنََّّأ

َ
نََّّْأ

َ
تُوَبََّّأ

َ
نِْسيُتََّّوَََِّّمنْهََُّّإَََلَْكََّّأ

ُ
نََّّْأ

َ
ْستَْغِفَركَََّّأ

َ
َّفََصِلَََّّلََُّّأ

َّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 ،و کنم توبه آن از که شدم غافل و بینی می حال آن مرادر تو که داشتم یقین و شدم رو به رو تو با آن با که گناهی هر برای طلبم می آمرزش تو از! خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم اینگونه و فرست درود( ص) محمد آل و محمد بر پس نمایم استغفار آن از که کردم فراموش

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -23
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََّّبَِكَََّّظِنََِِّّبُْسِنََِّّفيهَََِّّدَخلُْتَََّّذنْب  لَّ

َ
قَْْدْمُتََّّلَِمْغِفَرتِهََََِِّّجْوتَُكََّّوََََّّعلَيْهََُِّّتَعِذبَِنََّّأ

َ
لُْتََّّقَْدََّّْوََََّّعلَيْهََِّّفَأ َََّّنْفِسَََّّعوَّ َََّعَ

ََّّبَِكَرِمَكَََّّمْعِرفَِتَّ لَّ
َ
نَََّّْبْعْدََََّّتْفَضَحِنََّّأ

َ
تَهََُّّأ ََََّّّسََتْ ََّّفََصِلََََّّعَ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 آمرزی، می را آن که بودم امیدوار و نمیکنی عذاب آن بر مرا که تو به ظنّ حسن ی واسطه به شدم آن وارد که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 آل و مدمح بر پس نمیکنی؛ رسوایم پوشاندی من بر را آن که آن از پس دیگر که شناختم، می تو از که بود کَرَمی بر من اتّکای که حالی در کردم، اقدام آن به پس

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز من بر را گناهان گونه این و فرست درود محمد

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -24
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََعءَََِِّّدَََّّّبِهََِِّّمنَْكََّّاْستَوَْجبُْتَََّّذنْب  َمعَََِّّخيْبَةَََّّوَََّّاْْلَِجابَةََِِّّحْرَمانَََّّوَََّّال  ََّّفََصِلََّّالرََّجاءََِّّانِْفَساخَََّّوَََّّالطَّ َّآلََِّّوَََّّْد َُُّمَمَََََّّّعَ
ْد َّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 بر پس ام؛ شده آرزو گسستن و طمع از امیدی نا و اجابت از محرومیت و دعا شدن رد مستحق آن ی واسطه به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیمرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -25
َ
ََِّّلُكََِّّأ ةَََُّّيَعِقُبَََّّذنْب  ََعءَََّّيَُرد ََّّوَََّّالِرْزَقََََّّيِْبُسََّّوَََّّاِلََّْداَمةَََّّيُوُِِثََّّوَََّّاْْلَْْسَ ََّّفََصِلََّّال  ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيََّ
 آل و محمد بر پس میگردد؛ دعا شدن رد و روزی آمدن بند باعث و میگرددد پشیمانی سبب و حسرت موجب که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -26
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْسَقامَََّّيُوُِِثَََّّذنْب 

َ
ة ََّّالِْقيَاَمةََِِّّفََّّيَُكونََُّّوَََّّاْْلَََلءَََّّوَََّّاِلَِقمَََّّيُوِجُبََّّوَََّّالَْفنَاءَََّّوَََّّاْْل ََّّفََصِلََّّنََْداَمة ََّّوََََّّحْْسَ ْد َُُّمَََََّّعَ َّوَََّّمَّ

ْد ََّّآلَِّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 خواهد پیش در ندامت و حسرت قیامت در و میشود، بالها و ها گرفتاری باعث و نابودی و بیماری موجب که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس داشت؛

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -20
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََّّْبِِلَساِّنَََّّمَْدْحتُهَََُّّذنْب 

َ
ْضَمَرهََُّّأ

َ
وَََّّْجنَاِّنََّّأ

َ
ْتََّّأ وَََّّْنْفِسََّّإََِلْهَََِّّهشَّ

َ
تَيْتُهََُّّأ

َ
وََّّْبِِفَعاِلََّّأ

َ
َََّّصِلَّفَََّّبِيَِْديََّكتَبْتُهََُّّأ ْد ََََّّعَ َّوَََُُّّمَمَّ

ْد ََّّآلَِّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 جامان را آن کردارم با یا گشت، مشتاق آن به نفسم یا بودم، آن فکر به دل در یا کردم، تعریف زبان با را آن که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس نوشتم؛ را آن دستم با یا دادم،
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -28
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََََّّْلْل ََِّّفََّّبِهَََِّّخلَوُْتَََّّذنْب 

َ
ِ ََّّأ َِْخيَْتََّّوََََّّنَها

َ
َََّّأ َََِِّّفيهََََِّّعَ ْستَا

َ
ََّّيََراِّنَََّّلَََّّحيُْثََّّاْْل نَْتََّّإِلَّ

َ
ََُِّّيَاَّأ تَابََََّّجبَّا ِْ ََّنْفِسََِّّفيهََِّّْتَّفَا

ُْتََّّوََّ نََِِّّْلُْسِنََّّانِْتَهاِكهََِّّوَََِّّْلَْوفَِكََّّتَْرِكهَََِّّبْيََََّّمَّيَّ لَْتََّّبَِكََّّالظَّ نَاَّوَََّّفََواَقْعتُهَََُّّعلَيْهََِّّاْْلِقَْْدامََََّّنْفِسََِّّلََّّفََسوَّ
َ
ََّّأ َّفََصِلََّّلََكََّّيهَِّفََِّّبَِمْعِصيَِتََََّّعِِفر

َّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 هیچ که طوری به انداختی، فرو من بر را ستّاریت های پرده تو و رفتم آن سراغ به تنهایی در روز یا شب در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 آن سنف پس. شوم مرتکب را آن تو به ظن حسن ی واسطه به یا کنم ترک را آن تو ترس از که این بین افتادم تردید به پس نمیدید، جبّار، خدای ای تو، جز کس

 نبهتری ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس میشوم؛ مرتکب را تو معصیت میدانستم که حالی در دادم انجام و داد زینت برایم را

 !آمرزندگان

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -29
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََِّّاْستَْقلَلْتُهَََُّّذنْب 

َ
تُهََُّّأ وََِّّاْستَْكََثْ

َ
وََِّّاْستَْعَظْمتُهََُّّأ

َ
وََّّْاْستَْصَغْرتُهََُّّأ

َ
ََِّطِنََّّأ ََّّفََصِلََِّّفيهَََِّّجْهِلَََّّو ْد َُُّمَََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََّّمَّ َّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهَُّ
 و محمد بر پس فروبرد؛ آن ی ورطه در مرا نادانیم که این یا کوچک، یا شمردم زیاد زیاد، یا شمردم کم را آن که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -37
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََِّّفيهَََِّّماََلُْتَََّّذنْب  َحْد ََََّّعَ

َ
وَََّّْخلِْقَكََِّّمنََّّْأ

َ
ُتََّّأ

ْ
َسأ
َ
َحْد ََّّإَِلََّّبَِسبَِبهََِّّأ

َ
وََّّْبَِريَِّتَكََِّّمنََّّْأ

َ
وَََّّْنْفِسََِّّلَََّّزيَّنَتْهََُّّأ

َ
ََّّأ

َ
َّإَِلََّّبِهََِِّّشُْتَّأ

وَََّّْغْيِي
َ
وََِّّْسَواَيَََّّعلَيْهَََِّّدلَلُْتََّّأ

َ
ُِْتََّّأ ْْصَ

َ
وََّّْبَِعْمِْديَّهََِّعلَيََّّْأ

َ
َقْمُتََّّأ

َ
ََّّفََصِلََِِّّبَْهِلَََّّعلَيْهََِّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.َغافِِرينََّالَََّّْخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 ویس به را خود غیر یا و کردم، راهنمایی آن سوی به را دیگری یا بندگانت، از یکی علیه کردم معاونت آن در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس شدم؛ مقیم آن در نادانی روی از یا ورزیدم، اصرار آن در تعمّد با یا نمودم، داللت آن

 !آمرزندگان

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -31
َ
ََِّّلُكََِّّأ َمانَِتََِّّفيهََُِّّخنُْتَََّّذنْب 

َ
وََّّْأ

َ
وَََّّْنْفِسََّّبِِفْعِلهَََِِّّبََسْتََّّأ

َ
ُتََّّأ

ْ
ْخَطأ

َ
ََّّبِهََِّّأ وََّّْبََْدِّنََََّّعَ

َ
َََّّشَهَواِتََِّّفيهََِّّآثَْرُتََّّأ

َ
ْمُتََّّوَّْأ َِّفيهََِّّقَْدَّ

اِتَّ وََّّْذَلَّ
َ
وََِِّّلَغْيِيَِّفيهَََِّّسَعيُْتََّّأ

َ
وََّّْتَاَبَعِنَََّّمنََّّْإََِلْهََِّّاْستَْغَويُْتََّّأ

َ
وَََّّْمنََعِنَََّّمنََِّّْفيهََََِّّكثَْرُتََّّأ

َ
وََََّّْغَْلَِنَََّّمنَََّّْعلَيْهَََِّّقَهْرُتََّّأ

َ
يلَِتَََّّعلَيْهََُِّّتََّغلَبََّّْأ َِِّبِ

وَِّ
َ
لَِّنََّّأ ََّّفََصِلَََّّميِْلََّّإََِلْهََِّّاْسََتَ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 صدمه بدنم بر آن با یا کاستم، خود نفس ارزش از آن دادن انجام با یا کردم، خیانت آن در خویش امانت به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 و نمودم اغوا نمود می پیروی من از که را آنکس یا نمودم، تالش آن در دیگری برای یا داشتم، مقدم آن در را هایم لذت یا برگزیدم، آن بر را شهواتم یا کردم، وارد

 و حیله اب یا کند غلبه من بر میخواست که کسی بر قهر با یا شوم، چیره او بر تا کردم کشی لشکر میکرد منع آن از مرا که کسی علیه یا کشاندم، آن سوی به

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس لغزانید؛ آن سوی به مر میلم یا یافتم، دست او بر نیرنگ

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -32
َ
ََِّّلُكََِّّأ يلَة َََّّعلَيْهََِّّاْستََعنُْتَََّّذنْب  وَََِّّغَضِبَكََِّّمنََّّْتُْْدِّنََِِّّبِ

َ
ََّّبِنَيِْلهََِّّاْستَْظَهْرُتََّّأ ْهِلََََّّعَ

َ
وَََِّّطاَعِتَكََّّأ

َ
َحْدا ََّّهَِّبََِّّاْستََملُْتََّّأ

َ
َّإَِلََّّأ

وَََّّْمْعِصيَِتَكَّ
َ
وََِّّْعبَاَدكَََِّّفيهَََِِّّاَئيُْتََّّأ

َ
ََّّفََصِلََّّبِِفَعاِلَََّّعلَيِْهمََّّْلَبَّْسُتََّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 یا ردم،ک غلبه طاعتت اهل بر آن با یا یافتم، دست آن به میکرد نزدیک تو غضب به مرا که ای نقشه کمک به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 محمد آل و محمد بر پس دادم؛ جلوه وارونه آنها نزد را خود کردارم با یا دادم، نشان خوب بندگانت نزد را خود آن با یا نمودم، مایل معصیتت به آن با را کسی

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -33
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََََّّّكتَبْتَهَََُّّذنْب  ََّّبَِسبَِبََََّّعَ وََّّْبِنَْفِسََِّّمِنََََّّكنَََُّّعْجب 

َ
َياء ََّّأ وََِِّّْ

َ
وََُّّْسْمَعة ََّّأ

َ
وََُّّْخيَََلءَََّّأ

َ
ََّّأ وََّّْفََرح 

َ
وََِّّْحْقْد ََّّأ

َ
ََّّأ َََّّمَرح 

َ
َش ََّّوَّْأ

َ
وََّّْأ

َ
َّأ

وَََّّْبَطر َّ
َ
يَّة ََّّأ وَََِّّْحِ

َ
وَََّّْعَصِبيَّة ََّّأ

َ
اَّأ وََِِّّْض 

َ
ََّّأ وَََّّْسَخط 

َ
وَََّّْسَخاء ََّّأ

َ
وََُّّْشح ََّّأ

َ
وََُّّْظلْم ََّّأ

َ
وََِّّْخيَانَة ََّّأ

َ
قَة ََّّأ وََََّّْسِ

َ
ََّّأ وَََّّْكِذب 

َ
وََّّْنَِميَمة ََّّأ

َ
وََّّْلَْهو ََّّأ

َ
ََّّأ وََّّْلَِعب 

َ
ََّّأ اَّنَْوع  َِّممَّ

نُوُبََّّبِِمثِْلهََِّّيُْكتََسُبَّ ََّّفََصِلََّّالَْعَطُبََّّاْجَِتَاِحهََِِّّفََّّيَُكونََُّّوَََّّاذل  ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 عمل رساندن با)خودستایی یا نمایی، خود یا آمده، وجود به من در که پسندی خود جهت به ای نوشته من بر که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 هرنوع یا ،لعب و لهو یا چینی، سخن یا دروغ، یا دزدی، یا خیانت، یا ظلم، یا بخل، یا بخشندگی، یا خوشی، یا کینه، یا شادمانی، یا تکبّر، یا ،(دیگران گوش به خود

 ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس اندازد؛ هالکت به را خود دهد انجام را آن که هر و میشوند گناه مرتکب آن با که کاری

 !آمرزندگان بهترین

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -34
َ
ََِّّلُكََِّّأ ِّنََِّّعلِْمَكََِّّفَََّّسبََقَََّّذنْب 

َ
تَِكََّّفَاِعلُهََُّّأ َِ َِْتََّّالَِّتََّّبُِقْْد ََّّبَِهاَّقَْدَّ ََََّّعَ ََّّفََصِلََّّء ََّشََُّّْكِ ْد ََََّّعَ َِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََّّْد َُُّمَمَََّّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَا
 اتوان چیز همه بر را تو که قدرتی آن ام، داده انجام تو قدرت از استعانت و کمک با من که گذشته تو علم در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس است؛ کرده
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -35
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََِّّْسَواكَََِّّفيهََََِِّّهبُْتَََّّذنْب 

َ
ْوَِلَاَءكَََِّّفيهََََِّّعَديُْتََّّأ

َ
وََّّْأ

َ
ْعَْداَءكَََِّّفيهَََِّّواََلُْتََّّأ

َ
وََّّْأ

َ
ِحبَّاَءكَََِّّفيهَََِّّخَذلُْتََّّأ

َ
وََّّْأ

َ
َِّفيهَََِّّتَعرَّْضُتََّّأ

ََّّفََصِلَََّّغَضِبَكََِّّمنََّّْء َّلَِشَّْ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 وستانتد یا کردم، دوستی دشمنانت با یا کردم دشمنی اولیایت با آن ی وسیله به یا ترسیدم، تو غیر از آن در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس آوردم؛ در غضب و خشم معرض در را خود آن با یا واگذاشتم، را

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -36
َ
ََِّّلُكََِّّأ ة ََّّبَيْنََكََّّوَََّّبَيِْنََِّّفيَماَّالَْعْهْدََََّّنَقْضُتََّّوَََِّّفيهََُِّّعْْدُتََُّّثمَََِّّّمنْهََُّّإََِلَْكََُّّتبُْتَََّّذنْب 

َ
َّوَََّّبَِكَرِمَكََّّلَِمْعِرفَِتَََّّعلَيَْكََِّّمِنََُّّجْرأ

ََّّفََصِلَََّّعْفوِكََّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 رأتج و گستاخی با بود تو و من بین که را عهدی و برگشتم، آن سوی به مجدّداً و کردم توبه سویت به آن از که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس بودم؛ آشنا تو عفو و کَرَََم با زیرا کردم؛ نقض

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -30
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْدنَاِّنَََّّذنْب 

َ
وَََّّْعَذابَِكََِّّمنََّّْأ

َ
وََّّْثََوابَِكَََّّعنََّّْنَآِّنََّّأ

َ
وَََِِّّْْحَتََكَََّّعِنَََّّحَجَبََّّأ

َ
َََِّّأ ََََّّّكَْد ََّّفََصِلََّّنِْعَمتََكََََّّعَ َّآلََِّّوَََّّْد َُُّمَمَََََّّّعَ

ْد َّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 دّرمک من بر را نعمتت یا گشته، رحمتت مانع یا نموده، دور نیکویت پاداش از یا کرده، نزدیک عذابت به مرا که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس است؛ نموده

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -38
َ
ََِّّلُكََِّّأ وَََّّْشَْدْدتُهَََُّّعْقْدا ََّّبِهَََِّّحلَلُْتَََّّذنْب 

َ
ََّّفََصِلََّّبِهََِّّوََعْْدتَِنَََّّخْيا َََّّنْفِسََّّبِهَََِّّحَرْمُتََّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّيَاَِّلََّّْرهَُّاْغفََِّّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيََّ
 ؛کردم محروم بودی داده وعده که خیری از را خود یا شکستم، بودی کرده محکم که را پیمانی آن ی واسطه به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -39
َ
ََِّّلُكََِّّأ ِْتََكبْتُهَََُّّذنْب  وََََّّْعِفيَِتَكََّّبُِشُمولََِّّا

َ
نُْتََّّأ وََّّْنِْعَمِتَكََّّبَِفْضِلََِّّمنْهَََُّّتَمكَّ

َ
وََِِّّْْزقَِكََّّبَِسابِغَََِّّعلَيْهََِّّقَِويُتََّّأ

َ
َِْدُتََّّْي َّخَََّّأ

َ
َّبِهََِّّأ

وََّّْلََكَََُّّيْلُُصَََّّلَََّّماَّفِْعِلَََّّشاَِكَََّّوَََِّّفيهََِّّفََخالََطِنََّّوَْجَهَكَّ
َ
َََّّّوََجَبََّّأ َِْدُتَََّّماَََّعَ

َ
ََّّفََصِلَََّّكَذلَِكََّّيَُكونَََُّّماَّفََكثِيرََِّّسَواكَََّّبِهََِّّأ ْد ََََّّعَ َّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ

ْد َّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 اسعتو رزق ی واسطه به یا شدم، آن انجام به متمکّن فراوانت نعمت به یا شدم، مرتکب را آن عافیتت کمک به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 هواسط به آن وبال که گناهی یا ساخت، آلوده مرا کار و شد وارد من در تو غیر نیّت ولی دهم، انجام تو رضای برای را خیری کار خواستم یا کردم، پیدا قدرت آن بر

 ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس است؛ گونه همین موارد از بسیار که شد من دامنگیر خواستم آن با را تو غیر که این ی

 !آمرزندگان بهترین

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -47
َ
ََِّّلُكََِّّأ مرََِّّعنَْْدكَََِّّفيَماَُّهوَََّّوَََِِّّلَْفِسََّّفََحلَلْتُهََُّّالر ْخَصةَََُّّدَعتِْنَََّّذنْب  ََّّفََصِلََُُّّمَرَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ ََّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
َّ.الَْغافِِرينََّ

 آل و محمد بر پس بود؛ حرام تو نزد که حالی در دانستم، حالل خود برای تا شد من ی انگیزه آن در رخصت که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -41
َ
ََِّّلُكََِّّأ قَلْتَِنََِّّمنْهََُّّفَاْستََقلْتَُكَََّّعنَْكَََّّيْعُزْبََّّلَمََّّْوََََّّخلِْقَكَََّّعنَََّّْخِفََََّّذنْب 

َ
تَهََُِّّفيهََُِّّعْْدُتََُّّثمَََّّّفَأ َََّّّفََسََتْ َََّّصِلَّفَََََّّعَ ْد ََََّّعَ َّوَََُُّّمَمَّ

ْد ََّّآلَِّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 انجام نراآ دیگر بار آنگاه. گذشتی تو و بگذری که خواستم تو از پس نیست، پنهان تو از اما است، مخفی مردم از که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس پوشاندی؛ من بر هم آنرا و دادم
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -42
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََّّْبِرِْجِلََّّإََِلْهَََِّّخَطوُْتَََّّذنْب 

َ
وََّّْيَِْديَّإََِلْهَََِّّمَْدْدُتََّّأ

َ
لَهََُّّأ مَّ

َ
وََّّْبَََصِيَّتَأ

َ
ْصَغيُْتََّّأ

َ
وََّّْبَِسْمِعََّّإََِلْهََِّّأ

َ
وََّّْاِّنَّلِسَََّّبِهَََِّّنَطَقََّّأ

َ
َّأ

ْنَفْقُتَّ
َ
َزْقتَِنَََّّماَِّفيهََِّّأ َزْقتَُكََُّّثمََََِّّّ ََّّاْسََتْ ََّّبِِرْزقَِكََّّاْستََعنُْتََُّّثمَََّّّفََرَزْقتَِنََِّّعْصيَاِّنََََّّعَ َََّّّفَِْسَْتَََّّمْعِصيَِتَكََََّّعَ تْلَُكََّّمََّّثََََُّّعَ

َ
َّفَلَمََّّْالِزَياَدةََََّّسأ

َزاُلََّّفَََلَََّّتْفَضْحِنََّّفَلَمََِّّْفيهَََِّّجاَهْرتَُكََّّوََََُّّتَيِبِْنَّ
َ
ا ََّّأ ََُّّمَِصّ َََََّّّعئِْدا ََّّتََزاُلَََّّلََّّوََََّّمْعِصيَِتَكََََّّعَ لِْمَكََََّّعَ ْكَرمَََّّيَاََّمْغِفَرتَِكََّّوَََِِّّبِ

َ
ْكَرِميَََّّأ

َ
َّفََصِلََّّاْْل

َّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 ای کرد، نظاره را آن دقت با چشمم یا کردم، دراز آن سوی به را دستم یا برداشتم، گام آن سوی به خود پای با که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 من به تو و خواستم روزی تو از عصیان وجود با سپس کردم، خرج آن در کردی عطا من به را آنچه یا شد، گویا آن به زبانم یا نمودم، باز آن سوی به را گوشم

 نمودین رسوایم شدم، مرتکب را آن آشکارا و نکردی ناامیدم باز خواستم بیشتر تو از سپس پوشاندی، را آن تو و گرفتم کمک معصیت راه در تو رزق از آنگاه. دادی

 رودد محمد آل و محمد بر پس ؛! کریمان کریمترین ای میکنی گذشت مغفرتت حلم با و میپذیری را ام توبه همواره ولی ورزم، می اصرار معصیتت بر پیوسته و

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -43
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََّّّيُوِجُبَََّّذنْب  َِلمََََّّصِغُيهََََُّّعَ

َ
ََّّوََََّّعَذابَِكََّّأ ل  ََِِِّّفََّّوََََّّكَّنَِقَمتَََِّّتْعِجيُلََّّإِْتيَانِهََِِّّفََّّوَََِّّعَقابَِكَََّّشِْديْدََََّّكِبُيهََُِّّبَََُّّيِ ا ْْصَ َّاْْلِ

ََّّفََصِلََّّنِْعَمِتَكَََّّزَواُلَََّّعلَيْهَِّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 تعجیل باعث آن دادن انجام و دارد، پی در را شدیدت عقوبت آن بزرگ و دردناک عذاب باعث آن کوچک که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس دارد؛ پی در را نعمتت زوال آن بر اصرار و میگردد، نقمتت

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -44
َ
ََِّّلُكََِّّأ ِلعََّّْلَمَََّّْذنْب  َحْدرَََّّعلَيْهَََِّّيطَّ

َ
َحْدرَََّّعِلَمهَََُّّلََّّوَََِّّسَواكَََّّأ

َ
ََِّّمنْهََُُّّينِْجيِنَََّّلََّّوََََّّغْيُكَََّّأ ََّّيََسُعهَََُّّلََّّوَََِّّحلُْمَكََّّإِلَّ ََّعْفوُكَََّّإِلَّ

ََّّفََصِلَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 غیر و نیست نجاتی آن از مرا حلمت جز و ندانسته، را آن تو غیر کسی و نشده، آگاه آن بر تو جز کس هیچ که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا ار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس نیست؛ آن فراگیر چیزی عفوت

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -45
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََّّْاِلَِعمَََّّيُِزيُلَََّّذنْب 

َ
ََّّأ ل  وََّّْاِلَِقمََََُّّيِ

َ
وََّّْالَْعَْدمَََُّّيَعِجُلََّّأ

َ
ََّّفََصِلََّّاِلََّْدمَََّّيُْكَِثََُّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ ََّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََّ
 شیمانیپ باعث یا میشود، نیستی و فنا در تعجیل موجب یا آورد می فرود را بدبختی و میبرد بین از را نعمتها که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس گردد؛ می بسیار

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -46
َ
ََِّّلُكََِّّأ يِئَاِتََّّيَُضاِعُفََّّوَََّّاْْلََسنَاِتَََّّيْمَحُقَََّّذنْب  ََّّيَاَُّيْغِضبَُكََّّوَََّّاِلَِّقَماِتََُّّيَعِجُلََّّوَََّّالسَّ َماَواِتَََِّّبَّ ََّّفََصِلََّّالسَّ ْد ََََّّعَ َّوَََُُّّمَمَّ

ْد ََّّآلَِّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 ای را، تو و داده سوق انسان سوی به شتاب با را ها بدبختی میکند، چندان دو را سیئات و نابود را حسنات که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس آورد؛ می غضب به ها، آسمان پروردگار

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -40
َ
ََِّّلُكََِّّأ نَْتَََّّذنْب 

َ
َحُقََّّأ

َ
ْوَلََُّّكنَْتََّّإِذََّّْبَِمْعِرفَِتهََِّّأ

َ
تِهََِّّأ ْهُلََّّفَإِنََّكََّّبُِسَْتَ

َ
ْهُلََّّوَََّّاتلَّْقوىَّأ

َ
ََّّفََصِلََّّالَْمْغِفَرةََِّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهَُّ
 و زپرهی سزاوار تو فقط چون سزاوارتری، آن پوشانیدن به تو کس هر از پیش زیرا آگاهتری آن شناخت به تو که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس هستی؛ آمرزش

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -48
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْمُتَََّّذنْب  ْوَِلَائَِكََِّّمنَََّّْوَِلّا ََِّّفيهََََِّّتَهَّ

َ
ْعَْدائَِكََِّّفيهََُِّّمَساَعَْدة ََّّأ

َ
وََِّّْْل

َ
ََّّأ ْهِلَََّّمعََََّّميَْل 

َ
َََّّمْعِصيَِتَكََّّأ ْهِلََََّّعَ

َ
ََّصِلَّفََََّّطاَعِتَكََّّأ

َّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 از یکی با طاعتت، اهل بر ها آن داشتن مقدّم و گناهکاران آمد خوش یا دشمنانت، به کمک جهت به آن در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس نمودم؛ اخم و کرده ترش رو اولیایت،

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -49
َ
ََِّّلُكََِّّأ لْبََسِنَََّّذنْب 

َ
ة ََّّأ وََِّّْذلَّةرََِّّفيهََِّّانِْهَماِكََّّوَََِّّكْْبَ

َ
وَََِِّّْْحَِتَكََّّوُُجودََِِّّمنََّّْآيََسِنََّّأ

َ
َََّّأ َسََِّّبَََّّقََصَّ

ْ
ََّطاَعِتَكَََّّلَّإََِّّالر ُجوِعَََّّعِنََّّاَْلَأ

ََّّفََصِلََّّبِنَْفِسَََّّظِنََُّّسوءََِّّوَََُّّجْرِمََّّبَِعِظيمََِّّلَِمْعِرفَِتَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 نا ای گردانید، مأیوس رحمتت وجود از مرا یا گردید، ذلّت موجب آن در رفتن فرو و پوشانید من به تکبر لباس که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس بودم؛ بدگمان خویش نفس و آشنا بزرگم جرم به چون بازداشت، طاعتت به بازگشت از مرا امیدی

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -57
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََِدِّنَََّّذنْب  ْو

َ
َحلَِّنََّّوََََِِّّْحَتَُكَََّّلََّّلَوََّّْالَْهلََكةَََّّأ

َ
َََِّّأ َََِِّّدا ُْدكََََّّلََّّلَوََّّْاْْلََوا َّفََصِلََُّّْدكََُِّشَََّّْلََّّلَوََّّْالَْغَََِّّسِبيَلََِّّبَََّّسلََكََّّوََََّّتَغم 

َّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 نبود وت هدایت اگر و میکشانید؛ نابودی و فنا دار به مرا و بود، انداخته هالکت به مرا نمیشد، شامل رحمتت اگر که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس میبرد؛ گمراهی به مرا

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -51
َ
ََِّّلُكََِّّأ لَْهاِّنَََّّذنْب 

َ
اَّأ وََّّْإََِلْهَََِّّهَْديْتَِنَََّّعمَّ

َ
َمْرتَِنََّّأ

َ
وََّّْبِهََِّّأ

َ
وَََّّْعنْهَََُّّنَهيْتَِنََّّأ

َ
ََِّّفيهََِِّّفيَماََّعلَيْهَََِّّدلَلْتَِنََّّأ َّوََََِِّّضاكَََّّلُوِوَِّْلََُِّّلََّّاْْلَظ 

َِِّ ََّّفََصِلََِّّمنَْكََّّالُْقْرِبََّّوََََُّّمَبَِّتَكََّّإِيثَا ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 راهنمایی یا فرمودی، نهی آن از یا نمودی، امر آن به یا کردی، هدایتم آن سوی به آنچه از کرده غافل مرا که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 یامرزب را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس میباشد؛ قربت و محبت برگزیدن یا خشنودیت، به رسیدن توفیق آن در که آنچه سوی به کردی

 !آمرزندگان بهترین ای

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -52
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََُّّْدََعِئَََّّعنَْكََّّيَرُد َََّّذنْب 

َ
وََََِّّْجاِئََِّّمنَْكَََّّيْقَطعََُّّأ

َ
وَََّّْعنَاِئَََّّسَخِطَكََِّّفََّّيُِطيُلََّّأ

َ
َمِلََِّّعنَْْدكَََُّّيَقَِصََُّّأ

َ
ََِّّلَّفََصََّّأ ْد ََََّّعَ َُُّمَمَّ

ْد ََّّآلََِّّوََّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 کند،می طوالنی خشمت واسطه به مرا زحمت و رنج مینماید؛یا قطع تو از مرا امید یا میگردد، دعایم قبولی مانع که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس مینماید؛ کم تو به را امیدم یا

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -53
َ
ََِّّلُكََِّّأ يَْطانَََّّيُْرِضََّّوَََّّالَْكْرَبََّّيَْشَعُلََّّوَََّّالَْقلَْبََّّيُِميُتَََّّذنْب  ََّّفََصِلََّّالرَِّْحَنَََّّيُْسِخُطََّّوَََّّالشَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلَّ
 پس آورد؛ می خشم به را رحمان خدای و خشنود را شیطان و افروزد، می را مشکالت آتش و میمیراند، را دل که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -54
َ
ََِّّلُكََِّّأ َسََُّّيَعِقُبَََّّذنْب 

ْ
ََّّفََصِلََِّّعنَْْدكََََّّماََّسَعةََِِّّمنََّّْاْْلِْرَمانَََّّوََََّّمْغِفَرتَِكََِّّمنََّّْالُْقنُوَطََّّوََََِِّّْحَِتَكََِّّمنََّّْاَْلَأ ْد ََََّّعَ َّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ

ْد َّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 محمد بر پس دارد؛ پی در را توست نزد آنچه فراوانی از ماندن محروم و مغفرتت از امیدی نا و رحمتت، از یأس که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -55
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََّّعلَيْهَََِّّنْفِسَََّّمَقَتَََّّذنْب  ْظَهْرُتََّّلََكََّّإِْجََلل 

َ
تْلَُكََّّوََََّّفَقِبلَْتََّّاتلَّْوَبةَََّّلََكََّّفَأ

َ
َّإَِلََّّالَْهَوىَِّبََََّّماَلََُّّثمََََّّّفَعَفوَْتََّّالَْعْفوََََّّسأ

ََّّفََصِلََّّوَْعِْدكَََِِّّلَِميِلَََِّّاِجيا ََّّلَِوِعيِْدكَََّّنَاِسيا َََّّعْفوِكََََّّكِريمََِّّوََََِِّّْحَِتَكَََّّسَعةََِِّّفَََّّطَمعا ََُّّمَعاوََدتِهَِّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ ََّخْيَََّّايَََِّّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
َّ.الَْغافِِرينََّ

 کردم وعف خواست در تو از و پذیرفتی تو و نمودم توبه اظهار و گشته دشمن خویش نفس با تو تعظیم خاطر به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 ی وعده آرزوی و تهدیدت فراموشی با و ات کریمانه عفو و واسعه رحمت طمع به که این تا کرد مایل آن سوی به مرا نفس هوای آن از پس ولی نمودی عفو تو و

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس بازگشتم؛ آن به مجدّداً جمیلت

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -65
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََّّيَْومَََّّالْوُُجوهَََِّّسَوادَََّّيُوُِِثَََّّذنْب  ْوَِلَائَِكََّّوُُجوهََُّّتَبْيَض 

َ
ْعَْدائَِكََّّوُُجوهََُّّتَْسوَد ََّّوَََّّأ

َ
ْقبََلََّّإِذََّّْأ

َ
ََََّّعَََّّبْعُضُهمََّّْأ ََّبْعض 

يَََََّّّتْتَِصُمواَّلَّلَُهمََّّْفَِقيَلَََّّيتََلَوُمونََّ ْمُتََّّقَْدََّّْوََََّّلَ ََّّفََصِلََّّبِالَْوِعيْدََِّّإََِلُْكمََّّْقَْدَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 هک زمانی آن میگردد، سیاه دشمنانت چهره و سفید دوستانت ی چهره که روزی آن در میشود روسیاهی باعث که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 و حمدم بر پس بودم؛ "رسانده شما به را وعیدم این از پیش من چه نکنید، مخاصمه همدیگر با من نزد" که میشود گفته پس میکنند، مالمت را یکدیگر گروهی

َّ!آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل
ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -50

َ
ََِّّلُكََِّّأ ََّّفََصِلََّّالُْعْْسَََََّّيِْلُبََّّوَََّّالَْفْقرَََّّيُوُِِثََّّوَََّّالِْفْكرَََّّيُِطيُلََّّوَََّّالُْكْفرََِّّإَِلََّّيَْْدُعوََّذنْب  ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

َّ.ينََّالَْغافِرَََِّّخْيَََّّيَا
 آل و حمدم بر پس میکشد؛ پیش را سختی و میشود فقر موجب و میکند، زیاد را تحیّر و فکر و میکشد کفر به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -58
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََِّّيَبَُْتََُّّوَََّّاْْلَماَلَََّّيْقَطعََُّّوَََّّاْْلَجاَلََّّيُْْدِّنَََّّذنْب  ْعَما

َ
وََّّْبِهََُِّّفْهُتََّّاْْل

َ
ََّّأ وََِّّْذْكرِهََِِّّعنْْدَََِّّمنَْكَََّّحيَاء َََّّعنْهَََُّّصَمت 

َ
ْكنَنْتََُّّأ

َ
َِّفََّّهَُّأ

وَََّّْصْْدِِي
َ
ْخىفَّوَََّّالِْسََََّّّتْعلَمََُّّفَإِنََّكََِّّمِنَََّّعِلْمتَهََُّّأ

َ
ََّّفََصِلََّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 بر چه میکند، کوتاه را عمرها و میگردد آرزوها و امیدها قطع موجب و میکردد، اجل و مرگ نزدیکی موجب که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 ار آن تو و خبرم بی آن از من یا ام، کرده پنهان سینه در را آن یا بستم، فرو دم آن از تو از شرمندگی خاطر به آوردم یاد به را آن که هنگامی یا باشم آورده زبان

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس آگاهی؛ آن از تر مخفی و سری هر به تو زیرا میدانی،

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -59
َ
ََِّّلُكََِّّأ ََعءَََِِّّد ََّّوَََّّالِرْزقَََِّّقْطعََُّّاْجَِتَاِحهََِِّّفََّّيَُكونَََُّّذنْب  ُِودََُّّوَََّّاْْلَََلءََِّّتََواتُرََُّّوَََّّال  ََِّّلَّفََصََّّالُْغُمومََِّّتََضاُعُفََّّوَََّّالُْهُمومََُِّّو َََّعَ
ْد َّ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 غم شدن مضاعف و ها، ناراحتی آوردن روی و بال آمدن درپی پی و دعا شدن رد و روزی، قطع آن ارتکاب در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس هاست؛

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -67
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْوَِلَاَءكََََّّعِنَََّّينِْفرََُّّوَََِّّعبَاِدكَََّّإَِلََُّّيبِْغُضِنَََّّذنْب 

َ
وََّّْأ

َ
ْهَلََِّّمِنََّّيُوِحُشََّّأ

َ
َّاْْلُوِبََّّوِبَُِّكََُّّوَََّّالَْمَعاِصََّّلِوَْحَشةَََِّّطاَعِتَكََّّأ

نُوِبَََّّكآبَةََِّّوََّ ََّّفََصِلََّّاذل  ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 یمعاص از وحشت جهت به را طاعتت اهل یا میسازد، متنفّر من از را اولیایت و میدارد مبغوض بندگانت نزد مرا که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس اندازد؛ می وحشت به من از جرائم، اندوه و ارتکاب و

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -61
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْظَهْرتَهَََُّّماَِّمِنََّّبِهَََِّّدلَّْسُتَََّّذنْب 

َ
وََّّْأ

َ
تَهَََُّّماَّبِهَََِّّعِنَََّّكَشْفُتََّّأ وَََّّْسََتْ

َ
ََّّفََصِلَََّّزيَّنْتَهَََُّّماَِّمِنََّّبِهَََِّّقبَّْحُتََّّأ ْد ََََّّعَ َّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ

ْد َّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 آن با یا کردم، مال بر بودی پوشانده ازمن را آنچه آن، با یا دادم، جلوه واونه بودی کرده ظاهر را آنچه آن، با که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس شمردم؛ زشت بودی داده زینت را آنچه

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -62
َ
ََِّّلُكََِّّأ ُلَََّّلََّّوََََّّغَضبَُكَََّّمَعهََُّّيُْؤَمنَََُّّلََّّوََََّّعْهُْدكَََّّبِهََُِّّينَاُلَََّّلَََّّذنْب  ََّّفََصِلََّّنِْعَمتَُكَََّّمَعهََُّّتَُْدومَََُّّلََّّوََََِِّّْحَتَُكَََّّمَعهَََُّّتْْنِ ْد ََََّّعَ َُُّمَمَّ

ْد ََّّآلََِّّوََّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 نازل رحمتت آن، وجود با و ماند، امان در نمیتوان غضبت و خشم از و رسید، نمیتوان تو عهد به آن جهت به که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس ایستد؛ می باز تداوم از آن ی واسطه به نعمتت و شود، نمی

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -63
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََِِّّضوْءََََّّلََُّّاْستَْخَفيُْتَََّّذنْب  َِزُْتََّّوَََِّّعبَاِدكَََِّّمنََّّْاِلََّها ة ََّّاللَّيِْلََُّّظلَْمةََِِّّفََّّبِهََِّّبَا

َ
َََّّعلَيَْكََِّّمِنََُّّجْرأ ِّنََََّّعَ

َ
ََّّأ

َ
نَََّّّْعلَمَُّأ

َ
َّأ

نَََّّّوََََّّعََلِنيَةرََِّّعنَْْدكَََّّالِْسََّّ
َ
َِِزةرََِّّعنَْْدكَََّّاْْلَِفيَّةَََّّأ نَّهََُّّوَََّّبَا

َ
َّإََِّّبَنِيَََّّوََََّّمال ََِّّمنََّّْنَافِعرََِّّعنَْْدكََّ[ََّمنََعِنَّ]ََّسْعِيَََّّلََّّوََََّّمانِعرََِّّمنَْكَََّّيْمنََعِنََّّلَنََّّْأ

نََّّْلَّ
َ
َّأ

تَيْتَُكَّ
َ
ََّّأ ََّّفََصِلَََّّسِليم ََّّبَِقلْب  ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 رتکبم آشکارا پیشگاهت در جسارت با شب، تاریکی در و کردم پنهان بندگانت دید از را خود روز، روشنایی در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 ودیس من به تو پیش اوالد و مال از چیزی و نمیدارد باز تو از مانعی هیچ اینکه و هویداست تو نزد پنهان، و است آشکار تو پیش سرّ میدانستم آنکه با شدم، آن

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس آیم؛ تو نزد سلیم قلب با که این مگر نمیبخشد

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -64
َ
ََِّّلُكََِّّأ ْكرِكَََّّالنِْسيَانَََّّيُوُِِثَََّّذنْب  وََََّّْتِْذيِركََََّّعنََّّْالَْغْفلَةَََُّّيَعِقُبََّّوَََّّذِلِ

َ
ْمِنََِّّفََُّّيَماِديَّأ

َ
وَََّّْمْكِركَََِّّمنََّّْاْْل

َ
ََّطلَِبََِّّفَََّّيْطَمعََُّّأ

وَََّّْغْيِكَََِّّعنْْدََِِّّمنََّّْالِرْزقَِّ
َ
ََّّفََصِلََِّّعنَْْدكََََّّماََّخْيََِِّّمنََّّْيُْؤيُِسََّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ

 طمع به مرا یا میدهد، قرار مکرت از امنیّت در مرا یا بود، خواهد هشدارهایت از غفلت و تو یاد فراموشی باعث که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس سازد؛ می مأیوس توست نزد که خیری از یا کنم، روزی طلب تو غیر از که اندازد می

 !آمرزندگان

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -65
َ
ََِّّلُكََِّّأ نَةَِّبََِِّّعبَاِدكَََّّإَِلَََّّميِْلََّّوََََّّعنَْكََّّإِْعَراِضََّّوََََّّعِنََّّالِرْزقََِّّاْحِتبَاِسََِّّفَََّّعلَيَْكَََّّعتِْبََّّبَِسبَِبَََّّْلَِقِنَََّّذنْب  ََ َّوَََّّلَُهمََّّْالْسِت
ِعَّ ْسَمْعتَِنََّّقَْدََّّْوَََّّإََِلِْهمََّّْاتلَََّض 

َ
ََّّفََصِلَََّّيتَََضَُّعونَََّّماَّوَََّّلَِرِبِهمََّّْاْستََنُواََّفَماَِّكتَابَِكََُُّّمَْكمََِِّّفََّّقَْولََكََّّأ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّيَاَِّلََّّْغِفْرهَُّاَّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيََّ
 حبس هنگام در ذلت و خواری با بندگانت ی خانه در رفتن و تو از روگردانی و ناشکری و پرخاش خاطر به مرا که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 برای آنان" که بودی رسانده گوشم به محکمت کتاب در را کالمت که حالی در رفتم بندگانت سراغ به زاری با که گاه آن برگرفته، در روزی در شدن بسته و رزق

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس ؛ ".نکردند تضرّع و خضوع اظهار پروردگارشان
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ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -66
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََِّّبَِغْيِكَََِّّعنَْْدَهاَّاْستََعنُْتََُّّكْرَبة ََّّبَِسبَِبََّّلَِزَمِنَََّّذنْب 

َ
َحْد ََّّاْستَبَْْدْدُتََّّأ

َ
ََّّفََصِلََُّّدونََكََِّّفيَهاَّبِأ ْد ََّّآلََِّّوَََّّْد َُُّمَمَََََّّّعَ َّوَََُُّّمَمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهَُّ
 پناه تو جز کسی به گرفتاری آن در یا خواستم، کمک تو غیر از آن در که گرفتاری خاطر به گشت همراهم که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس بردم؛

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -60
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََِّّحَلَِنَََّّذنْب  وَََّّْغْيِكَََِّّمنََّّْاْْلَوِْفََََّّعَ

َ
َحْد ََّّاتلََّواُضعََِّّإَِلَََّّدََعِّنََّّأ

َ
وَََِّّخلِْقَكََِّّمنََِّّْْل

َ
َمعََُّّإََِلْهََِّّاْستََمالَِنََّّأ َِّعنَْْدهََُّّيَمافََِّّالطَّ

وَّْ
َ
نَاَّوَََّّيَِْدهََِِّّفََّّلَِماَّاْستِْجَراِا َََّّمْعِصيَِتَكََِّّفَََّّطاَعتَهََُِّّلَََّّزيَّنَََّّأ

َ
ْعلَمََُّّأ

َ
ََّّفََصِلَََّّعنَْكََِّّلََِّّغَنَََّّلََّّإََِلَْكََِِّّبَاَجِتََّّأ ْد ََََّّعَ ْد َُُّمَََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّاْغِفْرهََُّّوَََّّمَّ

َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلَّ
 او نزد چهآن طمع به یا کشانید، مخلوقاتت از یکی پیش کردن تواضع به مرا یا بترسم، تو غیر از که واداشت مرا که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 هرگز و محتاجم تو به همواره میدانم من که حالی در شدم، مرتکب بود داده جلوه و زینت من برای تو معصیت در را اش پیروی چون یا شدم، مایل او سوی به بود

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس نیستم؛ نیاز بی تو از

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -68
َ
ََِّّلُكََِّّأ وََّّْبِِلَساِّنَََّّمَْدْحتُهَََُّّذنْب 

َ
ْتََّّأ وَََّّْنْفِسََّّإََِلْهَََِّّهشَّ

َ
نْتُهََُّّأ وََّّْبِِفَعاِلَََّّحسَّ

َ
َّقَِبيحرََِّّعنَْْدكَََُّّهوَََّّوَََّّبَِمَقاِلَََّّعلَيْهَََِّّحثَثُْتََّّأ

ََّّفََصِلَََّّعلَيْهََُِّّتَعِذبُِنَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 فتارمگ با یا دادم، جلوه نیکو را آن خود کردار با یا گشت، مشتاق آن سوی به نفسم یا کردم، مدح را آن زبان با که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس میکنی؛ عذابم آن بر و بوده قبیح تو نزد آن که حالی در کردم، تشویق آن به

 !آمرزندگان

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -69
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََّّنْفِسََِّّفََََّّّمثَّلَتْهَََُّّذنْب  َِْتََّّوََََّّلََُّّاْستِْقََلل  َِهََُِّّلَََّّصوَّ نَْتََّّوَََّّاْسِتْصَغا ََََّّّهوَّ ََّّبِهََِّّاِلْسِتْخَفاَفََََّّعَ ْوََِطتِْنَََّّحتَّ

َ
َِّفيهََِّّأ

ََّّفََصِلَّ ْد ََََّّعَ ْد ََّّآلََِّّوَََُُّّمَمَّ َّ.الَْغافِِرينََََّّخْيَََّّيَاَِّلََّّاْغِفْرهََُّّوَََُُّّمَمَّ
 شمردن خفیف و نمود، مجسّم برایم را آن شمردن حقیر پس کردم، تصوّر را آن نفسم در آن شمردن کوچک با که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

 !آمرزندگان بهترین ای بیامرز را گناهم گونه این و فرست درود محمد آل و محمد بر پس برد؛ فرو آن ی ورطه در مرا که آن تا کرد آسان من بر را

ْستَْغِفُركَََّّوَََّّاللَُّهمََّّ -07
َ
ََِّّلُكََِّّأ َََّّّوَََِّّفَََِّّّعلُْمَكََّّبِهَََِّّجَرىََّذنْب  لَِهاَُّذنُوِبََِِّّبَِميعََُِّّعُمِريَّآِخرََِّّإَِلََََّّعَ وَّ

َ
َّوَََّّقَِليِلَهاَّوََََّّخَطائَِهاَّوََََّّعْمِْدَهاَّوَََّّآِخِرَهاَّوَََِّّْل

َهاَّوََََّّحِْديِثَهاَّوَََّّقَِْديِمَهاَّوََََّّجِليِلَهاَّوََََّّدِقيِقَهاَّوََََّّكِثِيَها يعََِّّوََََّّعََلنِيَِتَهاَّوََََِّّسِ نَاََّماَََّجِ
َ
تُوُبََّّوَََُّّمْذنِبُهََُّّأ

َ
لَُكََّّوَََّّإََِلَْكََّّأ

َ
ْسأ
َ
نََّّْأ

َ
ََّّتَُصِلَََّّأ ْد َُُّمَََََّّعَ َّوَََّّمَّ

ْد ََّّآلَِّ نََّّْوَََُُّّمَمَّ
َ
يعَََِّّلَََّّتْغِفرَََّّأ ْحَصيَْتَََّّماَََّجِ

َ
َََِّّّلِعبَاِدكَََّّفَإِنََََّّّقبِْلََّّالِْعبَادَََِّّمَظالِمََِِّّمنََّّْأ نَاَُّحُقوقا ََََّّعَ

َ
ََّّوَََّّئَْتَّشَََِّّكيَْفََِّّلَََّّتْغِفُرَهاَّبَِهاَُّمْرَتَهنرََّّأ ّنَّ

َ
َّأ

َِْحمَََّّيَاَِّشئَْتَّ
َ
اِِحِيَّأ َّ.َّالرَّ

 سهوی، و عمدی و آخرش، و اول از گناهانم همه گردیده، ثبت عمرم آخر تا من علیه و من ی درباره تو علم در که گناهی هر برای میطلبم آمرزش تو از!  خدایا بار

. ممیکن توبه تو سوی به و شوم می آن مرتکب من که گناهانی آن ی همه و آشکارش، و پنهان جدیدش، و قدیم بزرگش، و جلیل یا و باریک و ظریف زیاد، و کم و

 بندگانت زیرا ببخشی؛ ای آورده شماره به را ها آن تو و آمده من ی ذمه بر که را بندگان مظالم ی همه و فرستی درود محمد آل و محمد بر که میخواهم و

 !مهربانان مهربانترین ای بیامرز را ها آن خواستی که زمان هر و هرگونه پس هستم، آنها گرو در من که دارند حقوقی برگردنم

 64: ص النص، الحصين، الدرع و األمين *البلد


