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ُعوَنِتـــَک َعَ َمـــا ِنْلـــُت ِبـــِه  ُهـــمَّ ِإنِّ ُأْثـــِی َعَلْیـــَک ِبَ ۱- اللَّ
ـــا َأْنـــَت َأْهُلـــُه َو  َنـــاَء َعَلْیـــَک َو ُأِقـــرُّ َلـــَک َعَ َنْفـــِی ِبَ الثَّ
ــِی  ــِف َیِقیـ ــِی َو َضْعـ ـ ــاِد ِنیَّ ــْدِر َفَسـ ــُه ِف َقـ ــَتْوِجُب َلـ امْلُْسـ
ِبْئـــَس  َو  َأْنـــَت  بُّ  الـــرَّ ِنْعـــَم  َو  َأْنـــَت  َلـــُه  اْلِ ِنْعـــَم  ُهـــمَّ  اللَّ
ـــَم  ـــا َو ِنْع ـــُد َأَن ـــَس اْلَعْب ـــَت َو ِبْئ َـــْوَل َأْن ـــَم امْل ـــا َو ِنْع َـــْرُبُب َأَن امْل
امْلَاِلـــُک َأْنـــَت َو ِبْئـــَس امْلَْمُلـــوُک َأَنـــا َفَکـــْم َقـــْد َأْذَنْـــُت 
ـــاَوْزَت َو َکْ  ـــْدُت َفَتجَ َفَعَفـــْوَت َعـــْن َذْنـــِی َو َکْ َقـــْد َتَعمَّ
ِت  ِت َو َلْ َتْأُخـــْذِن َعَ ِغـــرَّ ُت َفَأَقْلَتـــِی َعـــْرَ َقـــْد َعـــَرْ
ــا  ــِی َفَیـ ِطیَئـ ُف ِبخَ ــَرِ ــِی امْلُْعـ ــرُّ ِلَذْنـ ــِی امْلُِقـ ــاِلٌ ِلَنْفـ ــا َظـ َفَأَنـ
ِت  ـــْرَ ـــَتِقیُلَک ِلَع ـــِی َو َأْس ـــَتْغِفُرَک ِلَذْن ُنِب َأْس ـــذُّ ـــَر ال َغاِف
ـــَوى  ْق ـــُل التَّ ـــِه َو َأْه َجاَب ـــُل اْلِ ـــَک َأْه ـــِی َفِإنَّ ـــْن ِإَجاَب َفَأْحِس

ــَرِه. ــُل امْلَْغِفـ َو َأْهـ
یم به خاطر آنچه به وسیله آن موفق به  بار خدایا! با یاری تو، تو را ثنا میگو
ثناگویی تو شدم و به اندازه نیت فاسد و یقین ضعیفم علیه خودم و به آنچه که 
تو سزاوارش هستی اقرار میکنم:بارالها، تو خوب معبود و خوب پروردگاری هستی 
و من بد پرورش یافته ای هستم!تو خوب موالیی هستی و من بد بنده ای!تو 
خوب مالکی هستی و من بد مملوکی!چه بسیار گناهی که مرتکب شدم و تو 
عفو نمودی و چه بسیار جرم هایی که از من سر زد و تو از آن گذشتی!چه بسیار 
 مرتکب شدم 

ً
خطاها کردم، ولی مرا مؤاخذه نکردی و چه بسیار بدی ها که عمدا

و تو از آن درگذشتی!و چه بسیار لغزش ها که از من سر زد و از آن چشم پوشی 
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نمودی، و مرا بر غفلتم مؤاخذه نکردی!اینک این منم که به خود ظلم کرده ام و 
به گناهم اقرار و به خطاهایم اعتراف دارم. پس ای آمرزنده گناهان! از تو میخواهم 
که گناهانم را ببخشی و از لغزش هایم درگذری، پس به نیکی اجابت کن که تو 

سزاوار اجابت و اهل تقوا و آمرزشی!

ـــِه  ـــَدِن َعَلْی ـــِوَى َب ـــٍب َق ـــُکلِّ َذْن ـــَأُلَک ِل ـــمَّ ِإنِّ َأْس ُه ۲- اللَّ
ِبَعاِفَیِتـــَک َأْو َناَلْتـــُه ُقْدَرِت ِبَفْضـــِل ِنْعَمِتـــَک َأْو بََســـْطُت 
ِمـــَن  ِفیـــِه  ْبـــُت  اْحَتجَ َو  ِرْزِقـــَک  ِبَتْوِســـَعِه  َیـــِدى  ِإَلْیـــِه 
َکْلـــُت ِفیـــِه ِعْنـــَد َخـــْوِف ِمْنـــُه  َک َو اتَّ ـــاِس ِبِســـْرِ النَّ
ْلِمـــَک  َّ ِفیـــِه ِبحِ َعَ َأَناِتـــَک َو َوِثْقـــُت ِمـــْن َســـْطَوِتَک َعَ
ـــٍد َو  ِم َعْفـــِوَک َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ْلـــُت ِفیـــِه َعَ َکَ َو َعوَّ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــِه َو اْغِفـ آِلـ
بار خدایا! از تو آمرزش میطلبم، از هر گناهی که به واسطه ی عافیت بخشی 
تو، بدنم بر آن توانا شد؛ یا به واسطه نعمت فراوان تو بر آن قدرت پیدا کردم؛ یا 
به واسطه ی رزق واسع تو به آن دست یافتم؛ و یا با پرده پوشی تو، در آن گناه 
از مردم پنهان ماندم؛ یا هنگام هراسم از گناه، در آن معصیت بر صبر و درنگ 
تو تکیه کردم و در آن گناه، ازخشمت بر من، به حلمت اعتماد کردم و درآن بر 
یمانه ات تکیه نمودم، پس بر محمد و آلش درود فرست و این گونه  عفو کر

ین آمرزندگان! گناهانم را بیامرز ای بهتر

ِل  َیْدُعـــو  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳
َمـــا  ِإَل  ِب  یـــُل  َیِ َأْو  ِطَک  َســـخَ ِمـــْن  ُیـــْدِن  َأْو  َغَضَبـــَک 
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ـــا َدَعْوَتـــِی ِإَلْیـــِه َفَصـــلِّ  ْیَتـــِی َعْنـــُه َأْو َیْنـــَأى ِب َعمَّ َنَ
اْلَغاِفِریـــَن. َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  آِلـــِه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هرگناهی که باعث غضبت بر من میشود؛ 
یا مرا به سوی خشمت نزدیک میسازد؛ یا مرا به سوی آنچه که نهی ام کرده 
ای می کشاند؛ یا از آنچه که مرا به سوی آن دعوت نموده ای دور می نماید؛ 
گناهانم را بیامرز ای بهتری  گونه  پس بر محمد و آلش درود فرست و این 

آمرزندگان!

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب اْســـَتَمْلُت ِإَلْیـــِه  ۴-اللَّ
یَلـــِی  ِبحِ َخَدْعُتـــُه  َأْو  ِبَغَواَیـــِی  َخْلِقـــَک  ِمـــْن  َأَحـــدًا 
ــِمَ َو  ــا َعـ ــُه َمـ ــِه ِمْنـ ــُت َعَلْیـ ْیـ ــَل َو َعمَّ ــا َجِهـ ــُه َمـ ــُه ِمْنـ ْمُتـ َفَعلَّ
ــلِّ  ــَع َأْوَزاِرى َفَصـ ــَأْوَزاِرى َو َأْوَزاٍر َمـ ــدًا ِبـ ــَک َغـ َلِقیُتـ

ـــٍد َو آِلـــِه َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. َعَ ُمَحمَّ
یب  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که بنده ای از بندگانت را با فر
یب دادم؛ آنگاه گناهی  کاری به سوی آن کشاندم و با نقشه و خدعه او را فر
را که نمی شناخت به او یاد دادم و جلوی دید او را از آنچه میدانست گرفتم 
و میدانم که فردای قیامت باید با وزر و وبال گناه دیگران، عالوه بر گناه خود، 
با تو مالقات کنم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را 

ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َیْدُعـــو ِإَل اْلَغـــیِّ  ۵- اللَّ
َکـــَه َو  ُحـــو اْلَبَ ْزَق َو َیْ ْشـــِد َو ُیِقـــلُّ الـــرِّ ـــلُّ َعـــِن الرُّ َو ُیِ
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ــا  ــْرُه ِل َیـ ــِه َو اْغِفـ ــٍد َو آِلـ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ْکَ َفَصـ ــذِّ ــُل الـ ِمـ ُیخْ
ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ َخـ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که به سوی گمراهی می کشاند 
و از راه رشد دور می کند، و روزی را کم و برکت را از بین میبرد، برکت را نابود 
کرده و نام آدمی را از خاطره ها میبرد، پس بر محمد و آلش درود فرست و این 

ین آمرزندگان! گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َأْتَعْبـــُت ِفیـــِه َجَواِرِحـــی  ۶- اللَّ
ى َو  ُت ِمـــْن ِعَبـــاِدَک ِبِســـْرِ ـــاِرى َو َقـــِد اْســـَتَرْ ِف َلْیِلـــی َو َنَ
ـــٍد َو آِلـــِه َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا  َتِی َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ َل ِســـْرَ ِإلَّ َمـــا َســـَرْ

َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
که در شب و روزم، اعضا و  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر 
یش، از  کردم و خود را در پرده ی پوشش خو گناه خسته  جوارحم را در آن 
بندگانت پنهان کردم، در حالی که پرده ی حفظی جز پوشش تو نیست؛ پس 
ین  گناهانم را بیامرز ای بهتر گونه  بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

آمرزندگان!

ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َرَصـــَدِن ِفیـــِه  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک  ۷- اللَّ
 ْ ْتِکـــی َفَصَرْفـــَت َکْیـــَدُهْ َعـــیِّ َو َلْ ُتِعـــْمُ َأْعَداِئـــی ِلَ
َمـــَی  ِإَل  َو  َفَنَصْرَتـــِی  َوِلٌّ  َلـــَک  َکَأنِّ  َفِضیَحـــِی  َعَ 
َفـــَمْ  َعَصْیُتـــَک  َمـــا  َطـــاَل  َو  َفُتْمِهَلـــِی  َأْعِصـــی  َربِّ  َیـــا 
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ُتَؤاِخـــْذِن َو َســـَأْلُتَک َعَ ُســـوِء ِفْعِلـــی َفَأْعَطْیَتـــِی َفـــَأىُّ 
َّ َفَصـــلِّ  ْعَمـــٍه ِمـــْن ِنَعِمـــَک َعَ ُشـــْکٍر َیُقـــوُم ِعْنـــَدَک ِبِ
ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ َعَ ُمَحمَّ
یزی  پی آبرور بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که دشمنانم با آن در
که مرا  کمکشان نکردی  من بودند و تو نقشه ی آنها را از من برگرداندی و 
کی  تا  .پروردگارا!  کردی  یاری  مرا  که  توام  یا من دوست  گو کنند؛  مفتضح 
معصیت کنم تو را و تو مهلتم دهی؟! چقدر معصیت کردنم طوالنی شده و تو 
کردم و تو عطا  کردارم از تو درخواست  مؤاخذه ام نکرده ای و با وجود بدِی 
نمودی؟! پس کدام شکر است که بتواند در برابر حتی یکی از نعمت هایت 
گناهم را بیامرز  گیرد؟ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه  قرار 

ین آمرزندگان! ای بهتر

ْمـــُت ِإَلْیـــَک  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َقدَّ ۸- اللَّ
َو  ِبـــَک  َقَســـِمی  ِم  ِبَتَکـــرُّ َواَجْهـــُت  ُثَّ  َبـــِی  َتْ ِفیـــِه 
َأْشـــَهْدُت َعَ َنْفـــِی ِبَذِلـــَک َأْوِلَیـــاَءَک ِمـــْن ِعَبـــاِدَک 
ـــا َقَصـــَدِن ِبَکْیـــِهِ  َأنِّ َغـــرْیُ َعاِئـــٍد ِإَل َمْعِصَیِتـــَک َفَلمَّ
ـــْذَلُن َو َدَعْتـــِی َنْفـــِی  ْلخِ ـــْیَطاُن َو َمـــاَل ِب ِإَلْیـــِه ا الشَّ
ُجـــْرَأًه  ِعَبـــاِدَک  ِمـــْن  َحَیـــاًء  ُت  اْســـَتَرْ اْلِعْصَیـــاِن  ِإَل 
ـــِی ِمْنـــَک ِســـْرٌ َو  ـــُه َل َیُکنُّ ِمـــیِّ َعَلْیـــَک َو َأَنـــا َأْعـــَمُ َأنَّ
اَلْفُتـــَک ِف  ـــاٌب َفخَ ـــُب َنَظـــَرَک ِإَلَّ ِحجَ َل َبـــاٌب َو َل َیْحجُ
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ـــْرَ َعـــیِّ  ْیَتـــِی َعْنـــُه ُثَّ َکَشـــْفَت السِّ امْلَْعِصَیـــِه ِإَل َمـــا َنَ
ِإَل  َو  َطاِئعـــًا  َلـــَک  َأَزْل  َلْ  َکَأنِّ  َأْوِلَیـــاَءَک  َســـاَوْیُت  َو 
ــُت َعَ  ْسـ ــًا َفُلبِّ ــِدَک َفاِزعـ ــْن َوِعیـ ــاِرعًا َو ِمـ ــِرَک ُمَسـ َأْمـ
ِی  تَُســـمِّ َفـــَمْ  َک  َغـــرْیُ ِبِســـرَیِت  َیْعـــِرُف  َل  َو  ِعَبـــاِدَک 
ْلَتـــِی  َّ ِمْثـــَل ِنَعِمِهـــْم ُثَّ َفضَّ ْ َبـــْل َأْســـَبْغَت َعَ

ـــِمِ ِبَغـــرْیِ ِسَ
ْ َو 

ْ َحـــیَّ َکَأنِّ ِعْنـــَدَک ِف َدَرَجـــِمِ
ِف َذِلـــَک َعَلـــْمِ

ْلَحْمـــُد  ْلِمـــَک َو َفْضـــِل ِنْعَمِتـــَک َفَلـــَک ا َمـــا َذِلـــَک ِإلَّ ِبحِ
ــا َأْن  ْنَیـ َّ ِف الدُّ َتُه َعَ ــَرْ ــا َسـ ُ َکَمـ ــا اللَّ ــَأُلَک َیـ ــْوَلَى َفَأْسـ َمـ

ـــنَی. اِحِ َل َتْفَضَحـــِی ِبـــِه ِف اْلِقَیاَمـــِه َیـــا َأْرَحـــَم الرَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که قبل از آن در درگاهت توبه کرده 
بودم،سپس به ذاتت قسمهای با کرامت یادکردم و اولیاءت را از میان بندگان بر 
خود شاهد گرفتم که دیگر به سوی معصیت باز نمیگردم ولی آنگاه که شیطان با 
کید و حیله اش مرا هدف گرفت و خواری و بیچارگیم مرا به سوی آن کشانید و 
نفسم مرا به سمت آن معصیت خواند، خود را به جهت حیا از بندگانت مخفی 
ساختم. و این، از گستاخی من نسبت به تو بود در حالی که میدانستم هیچ پرده 
و بابی مرا ازتو پنهان نمیکند و هیچ حجابی نظر تو را از من نمی پوشاند. پس تو 
را مخالفت کرده و به آنچه مرا از آن نهی کرده بودی مبادرت نمودم، سپس پرده 
یا همیشه مطیع تو بوده و به سوی اوامرت  را کنار زدی و با اولیاءت برابر شدم، گو
شتابان و از تهدیدهایت هراسان بوده ام. پس امرم  بر بندگانت پوشانده شد و غیر 
گاه نیست، تو نیز مرا جز آنگونه که آنها مرا میشناختند  از تو از درون من کسی آ
معرفی نکردی، بلکه حتی نعمتهایی را که به آنها میدادی به من هم عطا کردی. 
یا نزد تو، همرتبه آنها هستم اینها همه نیست مگر  سپس مرا به آنها برتری دادی، گو
به واسطه ی حلم و بردباری تو و نعمت فراوان تو بر من. پس حمد و سپاس ازان 



8

توست ای موالی من ! از تو درخواست میکنم ای خدا ! همانطوری که اینگونه 
گناه را در دنیا مستور و پنهان ساختی، در قیامت نیز مرا رسوا نکنی ای بهترین 

رحم کنندگان!

ـــی  ـــُه َلْیِل ـــِهْرُت َل ـــٍب َس ـــُکلِّ َذْن ـــَتْغِفُرَک ِل ـــمَّ َو َأْس ُه ۹- اللَّ
ِإَذا  َحـــیَّ  ُوُجـــوِدِه  ِإَل  ـــِص  لُّ خَ التَّ َو  اِنـــِه  ْتَ ِلِ ـــَأنِّ  التَّ ِف 
ـــنَی َو َأَنـــا ُمْضِمـــٌر  اِلحِ ْلَیـــِه الصَّ ـــْأُت ِإَلْیـــَک ِبحِ طَّ َأْصَبْحـــُت َتخَ
ـــٍد َو  ـــنَی َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ِخـــَاَف ِرَضـــاَک َیـــا َربَّ اْلَعامَلِ

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. آِل ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که شب را بیدار ماندم تا به راه 
ارتکاب آن بیاندیشم و به چگونگی انجامش پی ببرم، و هنگامی که صبح 
شد در زّی صالحین به سوی تو گام برداشتم، در حالی که خالف رضایتت 
را در درون خود پنهان کرده بودم ای پروردگار عالمیان ! پس بر محمد و آلش 

ین آمرزندگان! درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َظَلْمـــُت ِبَســـَبِبِه  ۱۰- اللَّ
ـــِک  ـــْن َأْعَداِئ ـــُدّوًا ِم ـــِه ُع ـــْرُت ِب ـــَک َأْو َنَ ـــْن َأْوِلَیاِئ ـــًا ِم َوِلّی
ْضـــُت ِفیـــِه ِإَل  ِتـــَک َأْو َنَ ْمـــُت ِفیـــِه ِبَغـــرْیِ َمَحبَّ َأْو َتَکلَّ
ــْرُه  ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَک َفَصـ ــرْیِ َطاَعِتـ َغـ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ِل َیـ
بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم از هر گناهی که به واسطه ی آن به ولی ای از 
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اولیایت ظلم کردم، یا یکی از دشمنانت را یاری کردم، یا به جهت غیر محبت 
تو سخن راندم، یا برای هدفی غیر طاعتت به آن اقدام کردم؛ پس بر محمد 

و آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز ای بهتری آمرزندگان!

َعْنـــُه  ْیَتـــِی  َنَ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۱۱
ـــُه  ْحَت ـــِه َأْو َقبَّ ـــُت َعَلْی ـــاُه َفَأَقْم ـــِی ِإیَّ ْرَت ـــِه َأْو َحذَّ ـــَک ِإَلْی اَلْفُت َفخَ
َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ  ِلَنْفـــِی  ُْتـــُه  َفَزیَّ ِل 

اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
کردی و من  که مرا از آن نهی  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر 
مخالفت تو نمودم؛ یا مرا از آن بر حذر داشتی و من بر ارتکاب آن ایستادگی 
ینت دادم؛ پس بر  کردم یا آن را برایم زشت شمردی و من آن را برای خود ز
ین آمرزندگان! محمد آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ـــُه  ـــیُتُه َفَأْحَصْیَت ـــٍب نَِس ـــُکلِّ َذْن ـــَتْغِفُرَک ِل ـــمَّ َو َأْس ُه ۱۲- اللَّ
َّ َو َلـــْو  َتُه َعَ ـــُه َو َجاَهـــْرُت ِبـــِه َفَســـَرْ اَوْنـــُت ِبـــِه َفَأْثَبتَّ َو َتَ
ـــٍد  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــُه َفَص ـــُه َلَغَفْرَت ـــَک ِمْن ـــُت ِإَلْی ُتْ

ـــَن. ـــرْیَ اْلَغاِفِری ـــا َخ ـــْرُه ِل َی َو اْغِف
کرده ام  که  آن را فراموش  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
ولی تو آنرا شمرده ای، و آن را سبک شمرده ام و تو آن را نوشته ای، و آشکارا 
 می 

ً
گر از آن توبه میکردم حتما آن را مرتکب شده ام و تو آنرا پوشانده ای و ا

یدی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز  آمرز
ین آمرزندگان! ای بهتر
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ـــَل  ـــِه َقْب ـــُت ِفی ْع قَّ ـــٍب َتَ ـــُکلِّ َذْن ـــَتْغِفُرَک ِل ـــمَّ َو َأْس ُه ۱۳- اللَّ
ـــْرًا  َّ ِس ـــَت َعَ ـــِی َو َأْدَلْی ْلَت ـــِه َفَأْمَ ـــَل اْلُعُقوَب ی ـــِه َتْعجِ اْنِقَضاِئ
ـــٍد َو  َفـــَمْ آِل ِف َهْتِکـــِه َعـــیِّ َجْهـــدًا َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. آِل ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که انتظار داشتم قبل از پایان 
آن گناه کیفرم دهی ولی مهلتم دادی و پرده ی پوشش رابر من  افکندی و با 
کوششی در هتک آن فروگذار نکردم؛ پس بر محمد و آل  این همه از هیچ 

ین آمرزندگان! محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز ای بهتر

ـــِرُف َعـــیِّ  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َیْ ۱۴- اللَّ
ــَک َأْو  اَمَتـ ــِی َکَ ــَک َأْو َیْحِرُمـ ــلُّ ِب َنِقَمَتـ ـ ــَک َأْو ُیحِ َتـ َرْحَ
ـــٍد َو  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُیِزیـــُل َعـــیِّ ِنْعَمَتـــَک َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

ــَن . ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ اْغِفـ
بار خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که رحمتت را از من باز میدارد، یا 
عذابت را بر من فرود می آورد، یا مرا از کرامتت محروم میسازد، یا نعمتت را از 
من زایل میسازد؛ پس بر محمد آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را 

ین آمرزندگان! بر من بیامرز ای بهتر

ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب ُیِرُث اْلَفَنـــاَء  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک  ۱۵- اللَّ
َیْکِشـــُف  َأْو  ْعـــَداَء  اْلَ َیْشـــَمُت  َأْو  اْلَبـــَاَء  ـــلُّ  ُیحِ َأْو 
ـــٍد َو آِل  ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــَماِء َفَص ـــَر السَّ ـــُس َقْط ـــاَء َأْو َیْحِب اْلِغَط
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ــَن ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که هالک را به دنبال می آورد، 
یا بال را فرود می آورد، یا شماتت دشمنان را در پی می آورد، یا پرده را میدرد، 
یا قطرات آسمان را حبس میکند؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و 

ین آمرزندگان! اینگونه گناهانم را بیامرز ای بهتر

ِبـــِه  ُت  ْ َعـــریَّ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۱۶
ِمـــْن  َأَحـــٍد  ِفْعـــِل  ِمـــْن  ْحُتـــُه  َقبَّ َأْو  َخْلِقـــَک  ِمـــْن  َأَحـــدًا 
َعَ  ِمـــیِّ  ُجـــْرَأًه  اْنَتَهْکُتـــُه  َو  َعَلْیـــِه  َتَقحَّْمـــُت  ُثَّ  ـــَک  ِ

َبِریَّ
ــْرُه ِل  ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَک َفَصـ َمْعِصَیِتـ

َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
بار خدایا ، از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که کسی از بندگانت را به آن 
سرزنش کردم؛ یا در فعل کسی از مخلوقاتت آن گناه را تقبیح کردم، اما پس از 
آن خودم به آن گناه هجوم بردم و به خاطر جرأت بر معصیت تو آن را مرتکب 
شدم ؛ پس بر محمد و آل محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم 

ین آمرزندگان! را  بیامرز ای بهتر

ِإَلْیـــَک  ـــُت  ُتْ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۱۷
ـــِه  ـــا َعَلْی ـــَک َو َأَن ـــَتْحَیْیُت ِمْن ـــِه َفاْس ـــُت َعَ ِفْعِل ـــُه َو َأْقَدْم ِمْن
ــِه  ــْدُت ِإَلْیـ ــُه َو ُعـ ــَتَقْلُتَک ِمْنـ ــِه ُثَّ اْسـ ــا ِفیـ ــَک َو َأَنـ َو َرَهْبُتـ
َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 
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اْلَغاِفِریـــَن.
بر  و  کردم  توبه  آن  از  که  گناهی  هر  برای  میطلبم  آمرزش  تو  از   ! بار خدایا 
انجامش اقدام نمودم، پس از تو حیا میکردم در حالی که مرتکب آن بودم، 
و از تو میترسیدم در حالی که من در انجام آن گناه غوطه ور بودم؛ پس از تو 
خواستم که از من درگذری در حالی که باز به سوی آن برگشتم؛ پس بر محمد 

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

 َّ َعَ َرَک  َثـــوَّ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۱۸
َو َوَجـــَب ِف ِفْعِلـــی ِبَســـَبِب َعْهـــٍد َعاَهْدُتـــَک َعَلْیـــِه َأْو 
ـــا ِمـــْن َأْجِلـــَک  ـــٍه آَلْیـــُت ِبَ َلـــَک َأْو ِذمَّ َعْقـــٍد َعَقْدُتـــُه 
َغـــرْیِ  ِمـــْن  َذِلـــَک  َنَقْضـــُت  ُثَّ  َخْلِقـــَک  ِمـــْن  َحـــٍد  ِلَ
ِی َعـــِن اْلَوَفـــاِء ِبـــِه  َضـــُروَرٍه ِلَرْغَبـــِی ِفیـــِه َبـــِل اْســـَتَزلَّ
َعَ  َفَصـــلِّ  َشـــُر  اْلَ ـــِه  ِرَعاَیِ َعـــْن  ِی  طَّ اْســـَتحَ َو  اْلَبَطـــُر 

اْلَغاِفِریـــَن. َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ
که  شعله ی غضب تو را  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم برای هر 
بر من مشتعل ساخت و باعث شد در اثر ارتکاب آن به خاطر عهدی که با 
تو بسته بودم، یا پیمانی که با تو داشتم، یا َقَسمی که برای یکی از مردم به 
گناهی بر ذمه ی من الزم آید. اما پس از آن به خاطر میل  خاطر تو خوردم، 
کردم؛ بلکه  گناه ، آن عهدی و پیمان را بدون ضرورت  نقض  و رغبتم به 
از رعایت آن فرو  بازداشت و سرمستی مرا  از وفای به آن  خوشگذرانی مرا 
انداخت؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای 

ین آمرزندگان! بهتر
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َقـــِی ِبَســـَبِب  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َلحِ ۱۹- اللَّ
َمْعِصَیِتـــَک  َعَ  ـــا  ِبَ َفَقِویـــُت   َّ َعَ ـــا  ِبَ َأْنَعْمـــَت  ِنْعَمـــٍه 
َوِعیـــِدَک  َعَ  ـــا  ِبَ َقِدْمـــُت  َو  َأْمـــَرَک  ـــا  ِبَ َخاَلْفـــُت  َو 
َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 

. یـــَن ِفِر ْلَغا ا
گیرم شد به  یبان  گر که  گناهی  از تو آمرزش میطلبم برای هر  بار خدایا ! و 
واسطه ی نعمتی که به من عطا کردی و با آن قّوت بر معصیت تو پیدا کردم 
و مخالفت امر تو نمودم، و با آن به سوی  وعده ی عذابت نزدیک شدم؛ 
ین  پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهتر

آمرزندگان!

ِفیـــِه  ْمـــُت  َقدَّ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۲۰
ـــِرَک  ـــِی َعَ َأْم ـــِه َمَحبَّ ـــْرُت ِفی ـــَک َو آَث ـــْهَوِت َعَ َطاَعِت َش
ِمْنـــُه  ْبَتـــِی  َرهَّ ِإْذ  ِطَک  ِبَســـخَ ِفیـــِه  َنْفـــِی  َأْرَضْیـــُت  َو 
 َّ ــَت َعَ ـ ــَذاِرَک َو اْحَتَججْ ــِه ِبَأْعـ ــَت ِإَلَّ ِفیـ ْمـ ــَک َو َقدَّ ْهِیـ ِبَ
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ِعیـــِدَک َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ َ

ِفیـــِه بِ
ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ِل َیـ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که شهوت خود را بر طاعتت 
یش  مقدم داشتم، ودوست داشتن خود را بر امر تو ترجیح دادم، و نفس خو
یرا با نهی از آن مرا ترسانده بودی و پیشاپیش  را با خشم تو راضی ساختم، ز
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راه عذر را بر من بسته بودی وبا وعده ی عذابت  حجت را بر من تمام کرده 
گناهم را بیامرز ای  بودی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه 

ین آمرزندگان! بهتر

ِمـــْن  َعِلْمُتـــُه  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۲۱
ْدُتـــُه َأْو َأْخَطـــْأُت  ُتـــُه َأْو َتَعمَّ َنْفـــِی َأْو نَِســـیُتُه َأْو َذَکْ
ــٌه  َنـ ــِی ُمْرَتَ ــُه َو ِإنَّ َنْفـ ــاِئِلی َعْنـ ــَک َسـ ـ ــکُّ َأنَّ ــَا َل َأُشـ ِفـ
ِبـــِه َلَدْیـــَک َو ِإْن ُکْنـــُت َقـــْد نَِســـیُتُه َو َغَفْلـــُت َعْنـــُه َفَصـــلِّ 
ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ َعَ ُمَحمَّ
که خود از آن خبر دارم، یا  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
فراموش کرده ام ، یا به یاد می آورم، یا به عمد آن را انجام دادم یا از روی خطا 
، مواردی که بی شک از من سوال خواهی کرد و نفسم نزد تو در گرو آن است، 
هر چند آن را فراموش کرده و از آن غافل شده باشم؛ پس بر محمد و آل محمد 

ین آمرزندگان! درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ــِه  ــَک ِبـ ــٍب َواَجْهُتـ ــُکلِّ َذْنـ ــَتْغِفُرَک ِلـ ــمَّ َو َأْسـ ُهـ ۲۲- اللَّ
ــُت َأْن َأُتَب  ــِه َو ُأْغِفْلـ ــَراِن َعَلْیـ ــَک َتـ ـ ــُت َأنَّ ــْد َأْیَقْنـ َو َقـ
َعَ  َفَصـــلِّ  َلـــُه  َأْســـَتْغِفَرَک  َأْن  ُأنِْســـیُت  َو  ِمْنـــُه  ِإَلْیـــَک 

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
که با آن با تو روبه رو شدم  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
یقین داشتم که تو مرا در آن حال میبینی وغافل شدم که از آن توبه کنم، و  و
فراموش کردم که از آن استغفار نمایم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست 
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ین آمرزندگان! و اینگونه گناهانم را بیامرز ای بهتر

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َدَخْلـــُت ِفیـــِه  ۲۳- اللَّ
َرَجْوُتـــَک  َو  َعَلْیـــِه  َبـــِی  ُتَعذِّ َل  َأْن  ِبـــَک  َظـــیِّ  ِبُحْســـِن 
َعَ  َنْفـــِی  ْلـــُت  َعوَّ َقـــْد  َو  َعَلْیـــِه  َفَأْقَدْمـــُت  مِلَْغِفَرِتـــِه 
َتُه  َســـَرْ َأْن  َبْعـــَد  َتْفَضَحـــِی  َل  َأْن  ِبَکَرِمـــَک  َمْعِرَفـــِی 
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ َّ َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ َعَ

اْلَغاِفِریـــَن.
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که وارد آن شدم به واسطه ی 
حسن ظّن به تو که مرا بر آن عذاب نمیکنی و امید به تو که آن را می آمرزی به 
آن اقدام کردم، در حالی که اّتکای من بر َکَرمی بود که از تو می شناختم، که 
دیگر پس از آن که آن را بر من پوشاندی رسوایم نمیکنی؛ پس بر محمد و آل 

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

اْســـَتْوَجْبُت  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۲۴
َخْیَبـــَه  َو  َجاَبـــِه  اْلِ ِحْرَمـــاَن  َو  َعـــاِء  الدُّ َردَّ  ِبـــِه  ِمْنـــَک 
آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ  َجـــاِء  الرَّ اْنِفَســـاَخ  َو  َمـــِع  الطَّ

اْلَغاِفِریـــَن.  َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ
 بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به واسطه ی آن مستحق 
یده شدن طمع و گسستن آرزو شده  رد شدن دعا و محرومیت از اجابت و بر
گناهم را بیامرز ای  گونه  ام؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این 
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ین آمرزندگان! بهتر

ْلَحْســـَرَه  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َیْعُقـــُب ا ۲۵- اللَّ
َعـــاَء  الدُّ َیـــُردُّ  َو  ْزَق  الـــرِّ َیْحِبـــُس  َو  َداَمـــَه  النَّ ُیِرُث  َو 
َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 

یـــَن. اْلَغاِفِر
گناهی که موجب حسرت و سبب  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
پس  میگردد؛  دعا  شدن  رد  و  روزی  آمدن  بند  باعث  و  میگردد  پشیمانی 
ین  بهتر بیامرز ای  را  گناهم  گونه  بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

آمرزندگان!

ـــَقاَم  ْس ـــٍب ُیِرُث اْلَ ـــُکلِّ َذْن ـــَتْغِفُرَک ِل ـــمَّ َو َأْس ُه ۲۶- اللَّ
ِف  َیُکـــوُن  َو  اْلَبـــَاَء  َو  َقـــَم  النِّ ُیِجـــُب  َو  اْلَفَنـــاَء  َو 
ـــٍد  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ اْلِقَیاَمـــِه َحْســـَرًه َو َنَداَمـــًه َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ َو اْغِفـ
بار خدایا! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب بیماری و نابودی 
و باعث گرفتاری ها و بالها میشود، و در قیامت حسرت و ندامت در پیش 
گناهم را  گونه  خواهد داشت؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر

َمَدْحُتـــُه  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۲۷
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ـــْت ِإَلْیـــِه َنْفـــِی َأْو  ِبِلَســـاِن َأْو َأْضَمـــَرُه ِجَنـــاِن َأْو َهشَّ
ـــٍد َو آِل  ُتـــُه ِبِفَعـــاِل َأْو َکَتْبُتـــُه ِبَیـــِدى َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ َأَتْ

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن ُمَحمَّ
یف کردم،  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را با زبانم تعر
یا در دل به فکر آن بودم، یا نفسم به آن مشتاق گشت، یا با کردارم آن را انجام 
دادم، یا با دستم آن را نوشتم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

ین آمرزندگان! گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ِبـــِه  َخَلـــْوُت  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۲۸
ْســـَتاَر َحْیـــُث  َّ ِفیـــِه اْلَ ـــاٍر َو َأْرَخْیـــَت َعَ ِف َلْیـــٍل َأْو َنَ
َو  َنْفـــِی  ِفیـــِه  َفاْرَتاَبـــْت  ـــاُر  َجبَّ َیـــا  َأْنـــَت  ِإلَّ  َیـــَراِن  َل 
ـــنِّ  ْوِفـــَک َو اْنِتَهاِکـــِه ِلُحْســـِن الظَّ ِکـــِه ِلخَ ـــْزُت َبـــنْیَ َتْ َمیَّ
ــا  ــُه َو َأَنـ ــِه َفَواَقْعُتـ ــَداَم َعَلْیـ ْقـ ــِیَ اْلِ َلْت ِل َنْفـ ــوَّ ــَک َفَسـ ِبـ
آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ  َلـــَک  ِفیـــِه  ْعِصَیـــِی  ِبَ َعـــاِرٌف 

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در شب یا روز در خلوت 
یت را بر من فرو انداختی، به طوری که  به سراغ آن رفتم و تو پرده های سّتار
هیچ کس جز تو، ای خدای جّبار، نمیدید، پس به تردید افتادم بین این که 
از ترس تو آن را ترک کنم یا به واسطه ی حسن ظن به تو آن را مرتکب شوم. 
ینت داد و انجام دادم در حالی که میدانستم معصیت  پس نفسم آن را برایم ز
تو را مرتکب میشوم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم 
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ین آمرزندگان! را بیامرز ای بهتر

َأِو  اْســـَتْقَلْلُتُه  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۲۹
َطـــِی  ُتُه َأِو اْســـَتْعَظْمُتُه َأِو اْســـَتْصَغْرُتُه َأْو َورَّ اْســـَتْکَرْ
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ َجْهِلـــی ِفیـــِه َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
یاد،   بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را کم شمردم یا ز
که نادانیم مرا در ورطه ی آن فروبرد؛ پس  کوچک، یا این  بزرگ شمردم یا 
ین  بهتر بیامرز ای  را  گناهم  گونه  بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

آمرزندگان!

ِفیـــِه  ُت  َمـــاَلْ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۰ 
َعَ َأَحـــٍد ِمـــْن َخْلِقـــَک َأْو َأَســـْأُت ِبَســـَبِبِه ِإَل َأَحـــٍد ِمـــْن 
ى  َْتـــُه ِل َنْفـــِی َأْو َأَشـــْرُت ِبـــِه ِإَل َغـــرْیِ ـــَک َأْو َزیَّ ِ

َبِریَّ
ـــِدى َأْو  ـــِه ِبَعْم ـــَرْرُت َعَلْی ـــَواَى َأْو َأْص ـــِه ِس ـــُت َعَلْی َأْو َدَلْل
ــٍد َو  ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــی َفَصـ ْهِلـ ــِه ِبجَ ــُت َعَلْیـ َأَقْمـ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ اْغِفـ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن معاونت کردم علیه 
یکی از بندگانت، یا دیگری را به سوی آن راهنمایی کردم، و یا غیر خود را به 
یدم، یا از روی نادانی بر  سوی آن داللت نمودم، یا با تعّمد در آن اصرار ورز
آن مداومت کردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را 
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ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر

ِفیـــِه  ُخْنـــُت  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۱
ــِه  ــْأُت ِبـ ــِی َأْو َأْخَطـ ــِه َنْفـ ــِه ِبِفْعِلـ ــُت ِفیـ ْسـ ــِی َأْو َبخَ َأَماَنـ
ِفیـــِه  ْمـــُت  َقدَّ َأْو  َشـــَهَواِت  ِفیـــِه  آَثـــْرُت  َأْو  َبـــَدِن  َعَ 
ــْن  ــِه َمـ ــَتْغَوْیُت ِإَلْیـ ى َأِو اْسـ ــرْیِ ــِه ِلَغـ ــَعْیُت ِفیـ اِت َأْو َسـ ــذَّ َلـ
َتاَبَعـــِی َأْو َکَثـــْرُت ِفیـــِه َمـــْن َمَنَعـــِی َأْو َقَهـــْرُت َعَلْیـــِه 
ــِه  ِی ِإَلْیـ ــَتَزلَّ ــِی َأِو اْسـ یَلـ ــِه ِبحِ ــُت َعَلْیـ ــِی َأْو َغَلْبـ ــْن َغاَلَبـ َمـ
ـــرْیَ  ـــا َخ ـــْر ِل َی ـــٍد َو اْغِف ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــی َفَص َمْیِل

اْلَغاِفِریـــَن.
یش در آن  گناهی که به امانت خو بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
خیانت کردم، یا با انجام دادن آن از ارزش خود کاستم، یا با آن بر بدنم صدمه 
یدم، یا لذت هایم را در آن مقدم داشتم، یا  کردم، یا شهواتم رادرآن برگز وارد 
برای دیگری در آن تالش نمودم، یا آنکس را که از من پیروی می نمود اغوا 
نمودم و به سوی آن کشاندم، یا علیه کسی که مرا از آن منع میکرد اقدام کردم 
تا بر او چیره شوم، یا با قهر بر کسی که میخواست بر من غلبه کند یا با حیله و 
نیرنگ بر او دست یافتم، یا میلم مرا به سوی آن لغزانید؛ پس بر محمد و آل 

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

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب اْســـَتَعْنُت َعَلْیـــِه  ۳۲- اللَّ
یَلـــٍه ُتـــْدِن ِمـــْن َغَضِبـــَک َأِو اْســـَتْظَهْرُت ِبَْیِلـــِه َعَ  ِبحِ
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ـــَک َأْو  ـــدًا ِإَل َمْعِصَیِت ـــِه َأَح ـــَتَمْلُت ِب ـــَک َأِو اْس ـــِل َطاَعِت َأْه
ْ ِبِفَعـــاِل َفَصـــلِّ 

ْســـُت َعَلـــْمِ َراَئْیـــُت ِفیـــِه ِعَبـــاَدَک َأْو َلَبّ
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ َعَ ُمَحمَّ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کمک نقشه ای که مرا به 
غضب تو نزدیک میکرد به آن دست یافتم، یا با آن بر اهل طاعتت غلبه کردم، 
یا کسی را با آن به معصیتت مایل نمودم، یا با آن خود را نزد بندگانت خوب 
نشان دادم، یا با کردارم خود را نزد آنها وارونه جلوه دادم؛ پس بر محمد و آل 

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

 َّ َعَ َکَتْبَتـــُه  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۳
َأْو  َعـــٍه  ُسْ َأْو  ِرَیـــاٍء  َأْو  ْفـــِی  ِبَ ِمـــیِّ  َکَن  ـــٍب  ُعجْ ِبَســـَبِب 
ــٍر َأْو  ــٍر َأْو َبَطـ ــَرٍح َأْو َأَشـ ــٍد َأْو َمـ ــَرٍح َأْو ِحْقـ ــَاَء َأْو َفـ ُخَیـ
اٍء َأْو  ٍط َأْو ُشـــحٍّ َأْو َســـخَ ـــٍه َأْو ِرضـــًا َأْو َســـخَ ـــٍه َأْو َعَصِبیَّ یَّ َحِ
یَمـــٍه َأْو َلِعـــٍب  ُظـــْمٍ َأْو ِخَیاَنـــٍه َأْو َســـِرَقٍه َأْو َکـــِذٍب َأْو َنِ
ــوُن ِف  ُنُب َو َیُکـ ــذُّ ــِه الـ ــُب ِبِْثِلـ ــا ُیْکَتَسـ ـ ٍع ِمَّ َأْو َنْ
َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ  اْلَعَطـــُب  اِحـــِه  اْجِرَ

اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که بر من نوشته ای به جهت 
خود پسندی که در من به وجود آمده یا خود نمایی یا خودستایی)با رساندن 
عمل خود به گوش دیگران( یا تکّبر یا شادمانی، یا کینه یا خوشی بیش از حد 
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یا بخشندگی یا تعصب یا بخل یا ظلم یا خیانت یا دزدی یا دروغ یا سخن 
چینی یا لهو و لعب یا هرنوع کاری که با آن مرتکب گناه میشوند و هر که آن را 
انجام دهد خود را به هالکت اندازد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست 

ین آمرزندگان! و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ِف  َســـَبَق  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۴
ـــا َعَ  ـــِی َقـــَدْرَت ِبَ ِعْلِمـــَک َأنِّ َفاِعُلـــُه ِبُقْدَرِتـــَک الَّ
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُکلِّ َشْ ٍء َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــّن.
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در علم تو گذشته که من 
با کمک و استعانت از قدرت تو انجام داده ام، آن قدرتی که تو را بر همه چیز 
توانا کرده است؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را 

ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر

ِبـــِه  َرِهْبـــُت  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۵
ِفیـــِه  َواَلْیـــُت  َأْو  َأْوِلَیـــاَءَک  ِفیـــِه  َعاَدْیـــُت  َأْو  ِســـَواَک 
ْضـــُت ِفیـــِه  ـــاَءَک َأْو َتَعرَّ َأْعـــَداَءَک َأْو َخَذْلـــُت ِفیـــِه َأِحبَّ
ــٍد َو  ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَک َفَصـ ــْن َغَضِبـ ــَیْ ٍء ِمـ ِلـ

اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
که در آن از غیر تو ترسیدم،  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
کردم، یا  کردم یا با دشمنانت دوستی  یا به وسیله ی آن با اولیائت دشمنی 
دوستانت را واگذاشتم، یا با آن خود را در معرض خشم و غضب در آوردم؛ 
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ین  پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر
آمرزندگان!

ِإَلْیـــَک  ـــُت  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب ُتْ ۳۶- اللَّ
ـــَک  َن ـــِی َو َبْ ـــَا َبْی ـــَد ِف ـــُت اْلَعْه ـــِه َو َنَقْض ـــْدُت ِفی ـــُه ُثَّ ُع ِمْن
َعْفـــِوَک  َو  ِبَکَرِمـــَک  مِلَْعِرَفـــِی  َعَلْیـــَک  ِمـــیِّ  ُجـــْرَأًه 
َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 

اْلَغاِفِریـــَن.
یت توبه کردم  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از آن به سو
 به سوی آن برگشتم، و عهدی را که بین من و تو بود با گستاخی و 

ً
و مجّددا

یرا با َکَرم و عفو تو آشنا بودم؛ پس بر محمد و آل محمد  جرأت نقض کردم؛ ز
ین آمرزندگان! درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ِمـــْن  َأْدَنـــاِن  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۷
ـــَک َأْو  َت ـــیِّ َرْحَ ـــَب َع ـــَک َأْو َحجَ ـــْن َثَواِب ـــَأى َع ـــَک َأْو َن َعَذاِب
ـــْرُه  ـــٍد َو اْغِف ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــَک َفَص َّ ِنْعَمَت ـــَدَر َعَ َک

ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا به عذابت نزدیک کرده، 
یت دور نموده، یا مانع رحمتت گشته، یا نعمتت را بر من  یا از پاداش نیکو
مکّدر نموده است؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم 

ین آمرزندگان! را بیامرز ای بهتر
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ِبـــِه  َحَلْلـــُت  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۸
ْمـــُت ِبـــِه َنْفـــِی َخـــرْیًا َوَعْدَتـــِی  َعْقـــدًا َشـــَدْدُتُه َأْو َحرَّ
ــرْیَ  ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــِه َفَصـ ِبـ

اْلَغاِفِریـــَن.
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به واسطه ی آن پیمانی را 
که محکم کرده بودی شکستم، یا خود را از خیری که وعده داده بودی محروم 
گناهم را بیامرز ای  گونه  کردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

ین آمرزندگان! بهتر

اْرَتَکْبُتـــُه  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۳۹
ِنْعَمِتـــَک  ِبَفْضـــِل  ِمْنـــُه  ْنـــُت  کَّ َتَ َأْو  َعاِفَیِتـــَک  ِبُشـــُموِل 
ِبـــِه  َأَرْدُت  َخـــرْیٍ  َأْو  ِرْزِقـــَک  ِبَســـاِبِغ  َعَلْیـــِه  َقِویـــُت  َأْو 
ــُص  ُلـ ــا َل َیخْ ــی َمـ ــاَرَک ِفْعِلـ ــِه َو َشـ ــِی ِفیـ اَلَطـ ــَک َفخَ َوْجَهـ
َّ َمـــا َأَرْدُت ِبـــِه ِســـَواَک َفَکِثـــرٌی  َلـــَک َأْو َوَجـــَب َعَ
ــٍد َو  ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَک َفَصـ ــوُن َکَذِلـ ــا َیُکـ َمـ

اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
کمک عافیتت آن را  که به  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
مرتکب شدم، یا به نعمت فراوانت متمّکن به انجام آن شدم، یا به واسطه ی 
رزق واسعت بر آن قدرت پیدا کردم، یا خواستم کار خیری را برای رضای تو 
انجام دهم، ولی نّیت غیر تو در من وارد شد و کار مرا آلوده ساخت، یا عملی 
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که بسیار از موارد  که بر من واجب بود اما من آنرا به نیت غیرتو انجام دادم 
همین گونه است؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را 

ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر

َدَعْتـــِی  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۴۰
ٌم  ُمَحـــرَّ ِعْنـــَدَک  ِفـــَا  ُهـــَو  َو  ِلَنْفـــِی  ْلُتـــُه  َفَحلَّ ْخَصـــُه  الرُّ
َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 

. یـــَن ِفِر ْلَغا ا
 بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که راحت طلبی در آن انگیزه ی 
من شد تا آن را برای خود حالل دانستم، در حالی که نزد تو حرام بود؛ پس بر 
محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

َعـــْن  َخـــِیَ  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۴۱
ـــِی ُثَّ  ـــُه َفَأَقْلَت ـــَتَقْلُتَک ِمْن ـــَک َفاْس ـــُزْب َعْن ـــَک َو َلْ َیْع َخْلِق
ـــٍد  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ َّ َفَص َتُه َعَ ـــَرْ ـــِه َفَس ـــْدُت ِفی ُع

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ َو اْغِفـ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از مردم مخفی است، اما از 
تو پنهان نیست، پس از تو خواستم که بگذری و تو گذشتی. آنگاه بار دیگر آنرا 
انجام دادم و آنرا هم بر من پوشاندی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست 

ین آمرزندگان! و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ــِه  ــْوُت ِإَلْیـ ــٍب َخَطـ ــُکلِّ َذْنـ ــَتْغِفُرَک ِلـ ــمَّ َو َأْسـ ُهـ ۴۲- اللَّ
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َلـــُه َبَصـــِرى َأْو  ِبِرْجِلـــی َأْو َمـــَدْدُت ِإَلْیـــِه َیـــِدى َأْو َتَأمَّ
ــُت  ــاِن َأْو َأْنَفْقـ ــِه ِلَسـ ــَق ِبـ ــْمِعی َأْو َنَطـ ــِه ِبَسـ ــُت ِإَلْیـ َأْصَغْیـ
ـــِی  ـــاِن َفَرَزْقَت َزْقُتَک َعَ ِعْصَی ـــَرْ ـــِی ُثَّ اْس ـــا َرَزْقَت ـــِه َم ِفی
 َّ َعَ َت  َفَســـَرْ َمْعِصَیِتـــَک  َعَ  ِبِرْزِقـــَک  اْســـَتَعْنُت  ُثَّ 
ْبـــِی َو َجاَهْرُتـــَک ِفیـــِه َفـــَمْ  یِّ َیـــاَدَه َفـــَمْ ُتخَ ُثَّ َســـَأْلُتَک الزِّ
َتْفَضْحـــِی َفـــَا َأَزاُل ُمِصـــّرًا َعَ َمْعِصَیِتـــَک َو َل َتـــَزاُل 
ِمـــنَی  ْکَ اْلَ َم  َأْکَ َیـــا  َمْغِفَرِتـــَک  َو  ْلِمـــَک  ِبحِ  َّ َعَ َعاِئـــدًا 
َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 

اْلَغاِفِریـــَن.
که با پای خود به سوی  گناهی  از تو آمرزش میطلبم برای هر  بار خدایا ! 
کردم، یا چشمم با دقت آن را  گام برداشتم، یا دستم را به سوی آن دراز  آن 
یا شد، یا آنچه  نظاره کرد، یا گوشم را به سوی آن باز نمودم، یا زبانم به آن گو
کردم، سپس با وجود عصیان از تو روزی  کردی در آن خرج  را به من عطا 
خواستم و تو به من دادی. آنگاه از رزق تو در راه معصیت کمک گرفتم و تو 
آن را پوشاندی، سپس از تو بیشتر خواستم باز ناامیدم نکردی و آشکارا آن 
را مرتکب شدم، رسوایم ننمودی و پیوسته بر معصیتت اصرار می ورزم، ولی 
ین  یمتر همواره توبه ام را میپذیری و با حلم ومغفرتت گذشت میکنی ای کر
یمان! ؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز  کر

ین آمرزندگان! ای بهتر

 َّ َعَ ُیِجـــُب  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۴۳
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ـــَک  ـــِدیَد ِعَقاِب ـــرُیُه َش ـــلُّ ِب َکِب ـــَک َو ُیحِ ـــمَی َعَذاِب ـــرُیُه َأِل َصِغ
ـــِه َزَواُل  ـــَراِر َعَلْی ْص ـــَک َو ِف اْلِ ـــُل َنِقَمِت ی ـــِه َتْعجِ اِن َو ِف ِإْتَ
ــا  ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَک َفَصـ ِنْعَمِتـ

َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــن.
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که کوچک آن باعث عذاب 
دردناک و بزرگ آن عقوبت شدیدت را در پی دارد، و انجام دادن آن باعث 
تعجیل نقمتت میگردد، و اصرار بر آن زوال نعمتت را در پی دارد؛ پس بر محمد 

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

ِلـــْع َعَلْیـــِه  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َلْ َیطَّ  ۴۴- اللَّ
ـــُه  ـــِی ِمْن ی َک َو َل ُیْنجِ ـــرْیُ ـــٌد َغ ـــُه َأَح ـــَواَک َو َل َعِلَم ـــٌد ِس َأَح
ـــٍد َو  ِإلَّ ِحْلُمـــَک َو َل َیَســـُعُه ِإلَّ َعْفـــُوَک َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

ـــَن. ـــرْیَ اْلَغاِفِری ـــا َخ ـــْرُه ِل َی ـــٍد َو اْغِف آِل ُمَحمَّ
گاه  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که هیچ کس جز تو از آن آ
نشد، و کسی غیر تو آن را ندانست، و جز حلمت مرا از آن نجاتی نیست و غیر 
گیر آن نیست؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این  عفوت چیزی فرا

ین آمرزندگان! گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

َعـــَم َأْو  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب ُیِزیـــُل النِّ ۴۵- اللَّ
ــلِّ  ــَدَم َفَصـ ـ ــِرُ النَّ ــَدَم َأْو ُیْکـ ــُل اْلَعـ ـ ــَم َأْو ُیَعجِّ َقـ ــلُّ النِّ ـ ُیحِ
ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ َعَ ُمَحمَّ
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که نعمتها را از بین میبرد یا  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
بدبختی را فرود می آورد یا موجب تعجیل در فنا و نیستی میشود، یا باعث 
پشیمانی بسیار می گردد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه 

ین آمرزندگان! گناهم را بیامرز ای بهتر

ْلَحَســـَناِت َو  َحـــُق ا َیْ ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک  ۴۶- اللَّ
ِقَمـــاِت َو ُیْغِضُبـــَک َیـــا َربَّ  ـــُل النَّ َئاِت َو ُیَعجِّ ـــیِّ اِعـــُف السَّ ُیَ
ـــرْیَ  ـــا َخ ـــْرُه ِل َی ـــٍد َو اْغِف ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــَماَواِت َفَص السَّ

اْلَغاِفِریـــَن.
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که حسنات را نابود و سیئات 
را دو چندان میکند، بدبختی ها را با شتاب به سوی انسان سوق داده و تو 
را ای پروردگار آسمان ها، به غضب می آورد؛ پس بر محمد و آل محمد درود 

ین آمرزندگان! فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

َأَحـــقُّ  َأْنـــَت  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۴۷
ـــَک َأْهـــُل  ِه [ َفِإنَّ ِتِه ]ِبَســـْرِ ْعِرَفِتـــِه ِإْذ ُکْنـــَت َأْوَل ِبَســـْرَ ِبَ
ـــٍد  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ْقـــوى  َو َأْهـــُل امْلَْغِفـــَرِه َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ التَّ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ َو اْغِفـ
گاهتری  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که تو به شناخت آن آ
یرا پیش از هر کس تو به پوشانیدن آن سزاوارتری، چون فقط تو سزاوار پرهیز  ز
و آمرزش هستی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را 

ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر
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ْمـــُت ِفیـــِه  هَّ ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َتجَ ۴۸- اللَّ
ــًا  ــَک َأْو َمْیـ ْعَداِئـ ــِه ِلَ ــاَعَهً ِفیـ ــَک ُمَسـ ــْن َأْوِلَیاِئـ ــًا ِمـ َوِلّیـ
َمـــَع َأْهـــِل َمْعِصَیِتـــَک َعَ َأْهـــِل َطاَعِتـــَک َفَصـــلِّ َعَ 

ــَن  ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آل ُمَحمَّ ـ ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن به جهت کمک به 
دشمنانت، یا خوش آمد گناهکاران و مقّدم داشتن آن ها بر اهل طاعتت، با 
یکی از اولیایت، رو ترش کرده و اخم نمودم؛ پس بر محمد و آل محمد درود 

ین آمرزندگان! فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ًه َو  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َأْلَبَســـِی ِکـــْبَ ۴۹- اللَّ
ِتـــَک  ـــٌه َأْو آَیَســـِی ِمـــْن ُوُجـــوِد َرْحَ َماِکـــی ِفیـــِه ِذلَّ اْنِ
ـــِی  ـــَک مِلَْعِرَف ـــوِع ِإَل َطاَعِت ُج ـــِن الرُّ ـــْأُس َع ـــَر ِبَ اْلَی َأْو َقصَّ
ـــٍد  ْفـــِی َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ِبَعِظـــمِی ُجـــْرِم َو ُســـوِء َظـــیِّ ِبَ

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. َو آِل ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که لباس تکبر به من پوشانید 
ت گردید، یا مرا از وجود رحمتت مأیوس گردانید، 

ّ
و فرو رفتن در آن موجب ذل

یا نا امیدی مرا از بازگشت به طاعتت بازداشت، چون به جرم بزرگم آشنا و 
یش بدگمان بودم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این  نفس خو

ین آمرزندگان! گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

َأْوَرَدِن  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۵۰
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َل  َلـــْو  اْلَبـــَواِر  َداَر  ـــِی  َأَحلَّ َو  ُتـــَک  َرْحَ َل  َلـــْو  َلَکـــَه  اْلَ
ُرْشـــُدَک  َل  َلـــْو  اْلَغـــیِّ  َســـِبیَل  ِب  َســـَلَک  َو  ـــُدَک  َتَغمُّ
َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 

. یـــَن ِفِر ْلَغا ا
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اگر رحمتت شامل نمیشد، 
مرا به هالکت انداخته بود، و مرا به دار فنا و نابودی میکشانید؛ و اگر هدایت 
تو نبود مرا به گمراهی میبرد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه 

ین آمرزندگان! گناهم را بیامرز ای بهتر

ـــا  َعمَّ ـــاِن  َأْلَ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۵۱
ْیَتـــِی َعْنـــُه َأْو َدَلْلَتـــِی  ـــِی ِإَلْیـــِه َأْو َأَمْرَتـــِی ِبـــِه َأْو َنَ َهَدْیَ
ـــَک َو  ِت ـــاِر َمَحبَّ ـــاَک َو ِإْیَث ـــوِغ ِرَض ـــظُّ ِلُبُل ْلَح ـــِه ا ـــَا ِفی ـــِه ِف َعَلْی
ــْرُه  ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَک َفَصـ ــْرِب ِمْنـ اْلُقـ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ِل َیـ
کرده از آنچه  که مرا غافل  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
کردی، یا به آن امر نمودی، یا از آن نهی فرمودی، یا  به سوی آن هدایتم 
که در آن توفیق رسیدن به خشنودیت، یا  کردی به سوی آنچه  راهنمایی 
یدن محبتت و قربت میباشد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و  برگز

ین آمرزندگان! گناهم را بیامرز ای بهتر گونه  این 

َعْنـــَک  َیـــُردُّ  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۵۲
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ِطَک  ـــخَ ـــُل ِف َس ـــی َأْو ُیِطی ـــَک َرَجاِئ ـــُع ِمْن ـــی َأْو َیْقَط ُدَعاِئ
ـــٍد َو  َعَناِئـــی َأْو َیْقُصـــُر ِعْنـــَدَک َأَمِلـــی َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

ــَن  ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ آِل ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مانع قبولی دعایم میگردد، 
یا امید مرا از تو قطع مینماید؛یا رنج و زحمت مرا به واسطه خشمت طوالنی 
میکند، یا امیدم را به تو کم مینماید؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و 

ین آمرزندگان! این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ــَب  ــُت اْلَقْلـ یـ ــٍب ُیِ ــُکلِّ َذْنـ ــَتْغِفُرَک ِلـ ــمَّ َو َأْسـ ُهـ ۵۳- اللَّ
ُط  ُیْســـخِ َو  ـــْیَطاَن  الشَّ ُیْرِضـــی  َو  اْلَکـــْرَب  ُیْشـــِعُل  َو 
ــا  ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَن َفَصـ ـ ْحَ الرَّ

َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن.
که دل را میمیراند، و آتش  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
مشکالت را می افروزد، و شیطان را خشنود و خدای رحمان را به خشم می 
گناهم را بیامرز ای  گونه  آورد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

ین آمرزندگان! بهتر

ــْأَس  ــُب اْلَیـ ـ ــٍب ُیَعقِّ ــُکلِّ َذْنـ ــَتْغِفُرَک ِلـ ــمَّ َو َأْسـ ُهـ ۵۴- اللَّ
ْرَمـــاَن  ْلحِ َو ا َمْغِفَرِتـــَک  ِمـــْن  اْلُقُنـــوَط  َو  ِتـــَک  َرْحَ ِمـــْن 
ـــٍد َو  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ِمـــْن َســـَعِه َمـــا ِعْنـــَدَک َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ اْغِفـ
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که یأس از رحمتت، و نا  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
امیدی از مغفرتت و محروم ماندن از فراوانی آنچه نزد توست را در پی دارد؛ 
ین  پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

آمرزندگان!

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َمَقـــتُّ َنْفـــِی  ۵۵- اللَّ
َفَقِبْلـــَت  ْوَبـــَه  التَّ َلـــَک  َفَأْظَهـــْرُت  َلـــَک  ِإْجـــَاًل  َعَلْیـــِه 
ِإَل  ـــَوى  اْلَ ِبَ  َمـــاَل  ُثَّ  َفَعَفـــْوَت  اْلَعْفـــَو  َســـَأْلُتَک  َو 
َعْفـــِوَک  مِی  َکِ َو  ِتـــَک  َرْحَ َســـَعِه  ِف  َطَمعـــًا  ُمَعاَوَدِتـــِه 
ِمیـــِل َوْعـــِدَک َفَصـــلِّ َعَ  َناِســـیًا ِلَوِعیـــِدَک َراِجیـــًا ِلجَ

اْلَغاِفِریـــَن. َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ
 بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به خاطر تعظیم تو با نفس 
گشته و اظهار توبه نمودم و تو پذیرفتی و از تو در خواست  یش دشمن  خو
عفو کردم و تو عفو نمودی ولی پس از آن هوای نفس مرا به سوی آن مایل 
یمانه ات و با فراموشی تهدیدت  کرد تا این که به طمع رحمت واسعه و عفو کر
 به آن بازگشتم؛ پس بر محمد و آل محمد 

ً
و آرزوی وعده ی جمیلت مجّددا

ین آمرزندگان! درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب ُیِجـــُب َســـَواَد  ۵۶- اللَّ
َیـــضُّ ُوُجـــوُه َأْوِلَیاِئـــَک َو تَْســـَودُّ ُوُجـــوُه  َم َتْ اْلُوُجـــوِه َیْ
اَوُمـــوَن  َیَ َبْعـــٍض  َع   َبْعُضُهـــْم  َأْقَبـــَل  ِإْذ  َأْعَداِئـــِک 
ــْم  ــُت ِإَلْیُکـ ْمـ ــْد َقدَّ ــَدىَّ َو َقـ ــوا َلـ َتِصُمـ ــْم ل َتخْ ـ ــَل َلُ َفِقیـ
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ــا  ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــِد َفَصـ ِباْلَوِعیـ
ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ َخـ

که باعث روسیاهی میشود  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
در آن روزی که چهره ی دوستانت سفید و چهره دشمنانت سیاه میگردد، آن 
زمانی که بعضی از آنان گروهی دیگر را مالمت میکنند، پس گفته میشود که 
“نزد من با همدیگر مخاصمه نکنید، چه من پیش از این وعیدم را به شما 
گناهم را  گونه  رسانده” بودم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این 

ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر

ِإَل  َیْدُعـــو  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۵۷
ِلـــُب  اْلُکْفـــِر َو ُیِطیـــُل اْلِفْکـــَر َو ُیِرُث اْلَفْقـــَر َو َیجْ
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ اْلُعْســـَر َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ

اْلَغاِفِریـــَن. َخـــرْیَ 
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کفر میکشد و فکر و تحّیر 
یاد میکند، و موجب فقر میشود و سختی را پیش میکشد؛ پس بر محمد  را ز

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

ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب ُیـــْدِن اْلَجـــاَل  ۵۸- اللَّ
ــتُّ  ــِه َأْو َصَمـ ــُت ِبـ ــاَر ُفْهـ ْعَمـ ــُرُ اْلَ ـ ــاَل َو َیْ ــُع اْلَمـ َو َیْقَطـ
ـــْدِرى  ـــُه ِف َص ِه َأْو َأْکَنْنُت ـــَد ِذْکِ ـــَک ِعْن ـــاًء ِمْن ـــُه َحَی َعْن
ــلِّ َعَ  ــَی َفَصـ ــرَّ َو َأْخـ ـ ــَمُ السِّ ــَک َتْعـ ـ ــیِّ َفِإنَّ ــُه ِمـ َأْو َعِلْمَتـ



33

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب نزدیکی مرگ و اجل 
میکردد، و موجب قطع امیدها و آرزوها میگردد و عمرها را کوتاه میکند، چه بر 
زبان آورده باشم یا هنگامی که آن را به یاد آوردم به خاطر شرمندگی از تو از آن 
دم فرو بسته باشم یا آن را در سینه پنهان کرده ام یا از آن بی خبرم و تو آن را 
گاهی؛ پس بر محمد و آل محمد  یرا تو به هر سری و مخفی تر از آن آ میدانی، ز

ین آمرزندگان! درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ِلـــُکلِّ َذْنـــٍب َیُکـــوُن ِف  ُهـــمَّ َو َأْســـَتْغِفُرَک  ۵۹- اللَّ
ـــَاِء َو  ـــُر اْلَب اُت ـــاِء َو َتَ َع ْزِق َو َردُّ الدُّ ـــرِّ ـــُع ال ـــِه َقْط اِح اْجِرَ
ـــٍد َو  ُمـــوِم َو ُتَضاُعـــُف اْلُغُمـــوِم َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ُوُروُد اْلُ

ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا َخـــرْیَ اْلَغاِفِریـــَن. آِل ُمَحمَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در ارتکاب آن قطع روزی و 
پی آمدن بال و روی آوردن ناراحتی ها و مضاعف شدن  رد شدن دعا و پی در
غم هاست؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز 

ین آمرزندگان! ای بهتر

ِإَل  ُضـــِی  ِغّ ُیَ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۶۰
ـــَل  ـــیِّ َأْه ـــُش ِم ـــاَءَک  َأْو ُیِح ـــیِّ َأْوِلَی ـــُر َع ـــاِدَک َو ُیَنفِّ ِعَب
ــِه  ــوِب َو َکآَبـ ْلُحـ ــوِب ا ــاِص َو ُرُکـ ــِه امْلََعـ ــَک ِلَوْحَشـ َطاَعِتـ
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه ِل َیـــا  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ُنِب َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ الـــذُّ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ َخـ
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بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا نزد بندگانت مبغوض 
میدارد و اولیائت را از من متنّفر میسازد، یا اهل طاعتت را به جهت وحشت از 
معاصی و ارتکاب و اندوه جرائم، از من به وحشت می اندازد؛ پس بر محمد 

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

ـــیِّ  ـــِه ِم ـــُت ِب ْس ـــٍب َدلَّ ـــُکلِّ َذْن ـــَتْغِفُرَک ِل ـــمَّ َو َأْس ُه ۶۱- اللَّ
ـــِه  ـــُت ِب ْح َتُه َأْو َقبَّ ـــَرْ ـــا َس ـــِه َم ـــیِّ ِب ـــْفُت َع ـــُه َأْو َکَش ـــا َأْظَهْرَت َم
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ َْتـــُه َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ِمـــیِّ َمـــا َزیَّ

ـــَن. ـــرْیَ اْلَغاِفِری ـــا َخ ِل َی
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با آن، آنچه را ظاهر کرده 
بودی وارونه جلوه دادم، یا با آن، آنچه را ازمن پوشانده بودی بر مال کردم، یا 
ینت داده بودی زشت شمردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود  با آن آنچه را ز

ین آمرزندگان! فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ِبـــِه  ُیَنـــاُل  َل  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۶۲
َمَعـــُه  َتْنـــِزُل  َل  َو  َغَضُبـــَک  ِبـــِه  ُیْؤَمـــُن  َل  َو  َعْهـــُدَک 
ــٍد َو  ـ ــلِّ َعَ ُمَحمَّ ــَک َفَصـ ــُه ِنْعَمُتـ ــُدوُم َمَعـ ــَک َو َل َتـ ُتـ َرْحَ

اْلَغاِفِریـــَن. َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل 
که به جهت آن به عهد تو  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
نمیتوان رسید، و از خشم و غضبت نمیتوان در امان ماند، و با وجود آن، 
رحمتت نازل نمی شود، و نعمتت به واسطه ی آن از تداوم باز می ایستد؛ 
ین  پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

آمرزندگان!
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ــُه  َفْیُت َلـ ــَتخْ ــٍب اْسـ ــُکلِّ َذْنـ ــَتْغِفُرَک ِلـ ــمَّ َو َأْسـ ُهـ ۶۳- اللَّ
َهـــاِر ِمـــْن ِعَبـــاِدَک َو َبـــاَرْزُت ِبـــِه ِف ُظْلَمـــِه  َضـــْوَء النَّ
ـــرَّ  السِّ َأنَّ  َأْعـــَمُ  َأنِّ  َعَ  َعَلْیـــَک  ِمـــیِّ  ُجـــْرَأًه  ْیـــِل  اللَّ
ـــْن  ـــُه َل ـــاِرَزٌه َو َأنَّ ـــَدَک َب ـــَه ِعْن ِفیَّ ْلخَ ـــٌه َو َأنَّ ا ـــَدَک َعَاِنَی ِعْن
ـــاٍل  ـــْن َم ـــٌع ِم ـــَدَک َناِف ـــِی ِعْن ـــٌع َو َل َیْنَفُع ـــَک َماِن ـــِی ِمْن َنَع َیْ
ـــٍد َو  ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــِلمٍی َفَص ـــٍب َس ـــَک ِبَقْل ُت ـــنٍی ِإلَّ َأْن َأَتْ َو َبِ

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ آِل ُمَحمَّ
در  آن  ارتکاب  برای  که  گناهی  هر  برای  میطلبم  آمرزش  تو  از   ! خدایا  بار 
یکی شب به خاطر  کردم اما در تار روشنایی روز، خود را از بندگانت پنهان 
تجری نسبت به تو در پیشگاهت آشکارا مرتکب آن شدم، با آنکه میدانستم 
یداست و اینکه هیچ مانعی از تو  سّر پیش تو آشکار است و پنهان، نزد تو هو
باز نمیدارد و چیزی از مال و اوالد پیش تو به من سودی نمیبخشد مگر این 
که با قلب سلیم نزد تو آیم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه 

ین آمرزندگان! گناهم را بیامرز ای بهتر

ـــَیاَن  ْس ـــٍب ُیِرُث النِّ ـــُکلِّ َذْن ـــَتْغِفُرَک ِل ـــمَّ َو َأْس ُه ۶۴- اللَّ
ـــاِدى ِف  ـــِرَک َأْو ُیَ ـــْن َتْحِذی ـــَه َع ـــُب اْلَغْفَل َک َو ُیَعقِّ ـــِذْکِ ِل
ــْن  ْزِق ِمـ ــرِّ ــِب الـ ــُع ِف َطَلـ ــِرَک َأْو َیْطَمـ ــْن َأْمـ ــِن ِمـ ْمـ اْلَ
ــلِّ  ــَدَک َفَصـ ــا ِعْنـ ــرْیِ َمـ ــْن َخـ ــُس ِمـ َک َأْو ُیْؤِیـ ــرْیِ ــِد َغـ ِعْنـ
ــَن.  ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ َعَ ُمَحمَّ
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که باعث فراموشی یاد تو و  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
غفلت از هشدارهایت خواهد بود، یا مرا در امنّیت از مکرت قرار میدهد، یا 
مرا به طمع می اندازد که از غیر تو طلب روزی کنم، یا از خیری که نزد توست 
مأیوس می سازد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را 

ین آمرزندگان! بیامرز ای بهتر

ــَبِب  ــِی ِبَسـ َقـ ــٍب َلحِ ــُکلِّ َذْنـ ــَتْغِفُرَک ِلـ ــمَّ َو َأْسـ ُهـ ۶۵- اللَّ
ــی  ــیِّ َو ِإْعَراِضـ ْزِق َعـ ــرِّ ــاِس الـ ــَک ِف اْحِتَبـ ــِی َعَلْیـ َعْتـ
َو  ـــْم  َلُ ِباِلْســـِتَکاَنِه  ِعَبـــاِدَک  ِإَل  َمْیِلـــی  َو  َعْنـــَک 
ُمْحَکـــِم  ِف  َقْوَلـــَک  ْعَتـــِی  َأْسَ َقـــْد  َو   ْ

ِإَلـــْمِ ِع  َضـــرُّ التَّ
ُعـــوَن َفَصـــلِّ  َضرَّ ْ َو مـــا َیَ

ِ
ِکَتاِبـــَک َفَمـــا اْســـَتکاُنا ِلـــَربِّ

ــَن ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـ َعَ ُمَحمَّ
 بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که بر من نوشته شد به خاطر 
یم با تو در هنگام نرسیدن روزی و به خاطر رفتن از در خانه ات  پرخاشگر
کوچکی در نزد آنان در  به سوی بندگانت همراه با تضرع واظهار خضوع و 
حالی که کالمت را در کتاب متینت به گوشم رسانده بودی که “آنان برای 
پروردگارشان اظهار خضوع و تضّرع نکردند.” ؛ پس بر محمد و آل محمد درود 

ین آمرزندگان! فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

ــَبِب  ــِی ِبَسـ ــٍب َلِزَمـ ــُکلِّ َذْنـ ــَتْغِفُرَک ِلـ ــمَّ َو َأْسـ ُهـ ۶۶- اللَّ
ــٍد  ــَتْبَدْدُت ِبَأَحـ َک َأِو اْسـ ــرْیِ ــا ِبَغـ ــَتَعْنُت ِعْنَدَهـ ــٍه اْسـ َبـ ُکْ
ـــٍد َو اْغِفـــْرُه  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ِمْنَهـــا ُدوَنـــَک َفَصـــلِّ َعَ ُمَحمَّ
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ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ِل َیـ
که همراهم گشت به خاطر  گناهی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
گرفتاری که در آن از غیر تو کمک خواستم، یا در آن گرفتاری به کسی جز تو 
گناهم را بیامرز  پناه بردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه 

ین آمرزندگان! ای بهتر

َعَ  َلـــِی  َحَ َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۶۷
ــٍد  َحـ ــِع ِلَ َواُضـ ــاِن ِإَل التَّ َک َأْو َدَعـ ــرْیِ ــْن َغـ ــْوِف ِمـ ـ ْلخَ ا
َمـــُع ِفـــَا ِعْنـــَهُ َأْو  َلِی ِإَلْیـــِه الطَّ ِمـــْن َخْلِقـــَک َأِو اْســـَاَ
ـــا  ـــِهِ َو َأَن ــَـا ِف َی َرارًا مِل ـــِتجْ ـــَک اْس ـــُه ِف َمْعِصَیِت ـــَن ِل َطاَعَت َزیَّ
ـــٍد  ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــَک َفَص ـــا ِل َعْن ـــَک َل ِغَن ـــِی ِإَلْی ـــَمُ ِبَحاَج َأْع

ــَن. ــرْیَ اْلَغاِفِریـ ــا َخـ ــْرُه ِل َیـ ــٍد َو اْغِفـ ـ َو آِل ُمَحمَّ
که از غیر تو  گناهی که مرا واداشت  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
بترسم، یا مرا به تواضع کردن پیش یکی از مخلوقاتت کشانید، یا به طمع آنچه 
نزد او بود به سوی او مایل شدم، یا به خاطر بهره مند شدن از آنچه او داشت 
که من میدانم  ینت داد ، در حالی  پیروی اش را در معصیت تو برای من ز
همواره به تو محتاجم و هرگز از تو بی نیاز نیستم؛ پس بر محمد و آل محمد 

ین آمرزندگان! درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتر

َمَدْحُتـــُه  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۶۸
ـــْنُتُه ِبِفَعـــاِل َأْو  ـــْت ِإَلْیـــِه َنْفـــِی َأْو َحسَّ ِبِلَســـاِن َأْو َهشَّ
ـــِه  ـــِی َعَلْی ُب ـــٌح ُتَعذِّ ـــَدَک َقِبی ـــَو ِعْن ـــاِل َو ُه َق ـــِه ِبَ ـــُت ِإَلْی َحَثْث
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َخـــرْیَ  َیـــا  ِل  اْغِفـــْرُه  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ـــٍد  ُمَحمَّ َعَ  َفَصـــلِّ 
یـــَن. اْلَغاِفِر

کردم،  گناهی که با زبان آن را مدح  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
یا نفسم به سوی آن مشتاق گشت، یا با کردار خود آن را نیکو جلوه دادم، یا 
یق کردم، در حالی که آن نزد تو قبیح بوده و بر آن عذابم  با گفتارم به آن تشو
میکنی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای 

ین آمرزندگان!( بهتر

ـــِی  ـــُه ِفَّ َنْف َلْت ـــٍب َمثَّ ـــُکلِّ َذْن ـــَتْغِفُرَک ِل ـــمَّ َو َأْس ُه ۶۹- اللَّ
 َّ َنـــْت َعَ َرْت ِل اْســـِتْصَغاَرُه َو َهوَّ اْســـِتْقَاًل َلـــُه َو َصـــوَّ
ـــٍد  ـــلِّ َعَ ُمَحمَّ ـــِه َفَص ـــِی ِفی ـــیَّ َأْوَرَطْت ـــِه َح َفاَف ِب ـــِتخْ اِلْس

ـــَن. ـــرْیَ اْلَغاِفِری ـــا َخ ـــْرُه ِل َی ـــٍد َو اْغِف َو آِل ُمَحمَّ
کم  که نفسم در من آن را  گناهی   بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر 
نشان داد، پس حقیر شمردن آن را برایم مجّسم نمود، و خفیف شمردن را بر 
من آسان کرد تا آن که مرا در ورطه ی آن فرو برد؛ پس بر محمد و آل محمد 

ین آمرزندگان! گناهم را بیامرز ای بهتر گونه  درود فرست و این 

ِبـــِه  َجـــَرى  َذْنـــٍب  ِلـــُکلِّ  َأْســـَتْغِفُرَک  َو  ُهـــمَّ  اللَّ  -۷۰
ُذُنِب  ِمیـــِع  ِبجَ ُعُمـــِرى  آِخـــِر  ِإَل   َّ َعَ َو  ِفَّ  ِعْلُمـــَک 
َو  َقِلیِلَهـــا  َو  ـــا  َخَطاِئَ َو  َعْمِدَهـــا  َو  آِخِرَهـــا  َو  ـــا  ِلَ وَّ ِلَ
َها  َکِثرِیَهـــا َو َدِقیِقَهـــا َو َجِلیِلَهـــا َو َقِدِیَهـــا َو َحِدیِثَهـــا َو ِســـرِّ
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َو  ِإَلْیـــَک  َأُتُب  َو  ُمْذِنُبـــُه  َأَنـــا  َمـــا  یـــِع  َجِ َو  َعَاِنَیِتَهـــا  َو 
ـــٍد َو َأْن َتْغِفـــَر  ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ ـــَی َعَ ُمَحمَّ لِّ َأْســـَأُلَک َأْن ُتَ
ــِإنَّ  ــی َفـ ــاِد ِقَبِلـ ــاِلِ اْلِعَبـ ــْن َمَظـ ــَت ِمـ ــا َأْحَصْیـ ــَع َمـ یـ ِل َجِ
ـــا َتْغِفُرَهـــا ِل َکْیـــَف  ـــٌن ِبَ ــًا َأَنـــا ُمْرَتَ َّ ُحُقوقـ ِلِعَبـــاِدَک َعَ

ـــنی. اِحِ ِشـــْئَت َو َأنَّ ِشـــْئَت َیـــا َأْرَحـــَم الرَّ
بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در علم تو درباره ی من و 
علیه من تا آخر عمرم ثبت گردیده، همه گناهانم از اول و آخرش، و عمدی و 
یک و یا جلیل و بزرگش، قدیم و جدیدش،  یف و بار یاد، ظر سهوی، و کم و ز
که من مرتکب آن می شوم و به  گناهانی  پنهان و آشکارش، و همه ی آن 
سوی تو توبه میکنم. و میخواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و همه 
که بر ذمه ی من آمده و تو آن ها را به شماره آورده ای  ی مظالم بندگان را 
یرا بندگانت برگردنم حقوقی دارند که من در گرو آنها هستم، پس  ببخشی؛ ز

ین مهربانان! هرگونه و هر زمان که خواستی آن ها را بیامرز ای مهربانتر


