
هِِِبِْسمِِ نِِِاللّـَ ـٰ ْحَم ِحيمِِِالرَّ  الرَّ

هِ َِِسْبِعينَِِِیَْسَتْغِفرِ ِِالسالمِِعليهَِِعلِیِ َِِکانَِ ِلِ َِِسَحرِِِِفِیَِِمرَّ ِِاْلَفْجرَِِِِرْکَعَتیِِِِبَِعِقبِِِِلَْيلَهِ ِِک 

 :ِاِِلْستِْغَفارِ 

مَِّ– ۱ ْثنِِیِِإِنِ یِِاللَّه 
 
ونَتِکََِِِعلَْيکَِِِأ قِرِ ِِوََِِِعلَْيکَِِِالثََّناءَِِِبِهِِِِنِْلتِ َِِماَِِعلَىِِبَِمع 

 
ِنَْفِسیَِِعلَىِِلَکَِِِأ

ْسَتْوِجبِ ِِوَِِِأَْهل هِ ِِأَْنتََِِِمابِِ مَِِِّیَِقينِیَِِضْعفِِِِوَِِِنِيَّتِیَِِفَسادَِِِِقْدرِِِِفِیِِلَهِ ِِاْلم  لَهِ ِِنِْعمَِِِاللَّه  ِِأَْنتَِِِاْْلِ

ِِأَْنتَِِِاْلَمالِکِ ِِنِْعمَِِِوَِِِأَنَاِِاْلَعْبدِ ِِبِْئسَِِِوَِِِأَْنتَِِِاْلَمْولَىِِنِْعمَِِِوَِِِأَنَاِِاْلَمْرب وبِ ِِبِْئسَِِِوَِِِأَْنتَِِِالرَّبِ ِِنِْعمَِِِوَِ

َِِقدَِِِْکمِِِْوََِِِفَتَجاَوْزتَِِِتََعمَّْدتِ َِِقدَِِِْکمِِِْوََِِِذْنبِیَِِعنَِِِْفَعَفْوتَِِِأَْذنَْبتِ َِِقدَِِِْفَکمِِِْأَنَِاِِاْلَمْمل وکِ ِِبِْئسَِِِوَِ

ْذنِیِِلَمِِِْوََِِِعْثَرتِیَِِفأََقْلَتنِیَِِعَثْرتِ  خ 
ْ
تِیَِِعلَىِِتَأ ِقرِ ِِلَِنْفِسیِِظَالِمِ َِِفأَنَاِِِغرَّ ِِْعَترِفِ اْلمِ ِِلَِذْنبِیِِاْلم 

ن وبَِِِِغافِرََِِِفيَاِِبَِخِطيَئتِی
 
َِفإِنَّکَِِِإَِجابَتِیَِِفأَْحِسنِِِْلَِعْثَرتِیِِأَْسَتِقيل کَِِِوَِِِلَِذْنبِیِِأَْسَتْغِفر کَِِِالذ

 .اْلَمْغِفَرهِِِأَْهلِ ِوَِِالتَّْقَوىِِأَْهلِ ِوَِِاْْلَِجابَهِِِأَْهلِ 

سیله آن موفق به ثناگویی تو شدم و به  بار خدایا! با یاری تو، تو را ثنا میگویم به خاطر آنچه به و 

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  

ه بسیار گناهی که مرتکب شدم و  و من بد بنده ای!تو خوب مالکی هستی و من بد مملوکی!چ

تو عفو نمودی و چه بسیار جرم هایی که از من سر زد و تو از آن گذشتی!چه بسیار خطاها کردم،  

ولی مرا مؤاخذه نکردی و چه بسیار بدی ها که عمداً مرتکب شدم و تو از آن درگذشتی!و چه  

بر غفلتم مؤاخذه نکردی!اینک  بسیار لغزش ها که از من سر زد و از آن چشم پوشی نمودی، و مرا  

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 



مَِّ– ۲ ِلِ ِِأَْسأَل کَِِِیإِنِ ِِِاللَّه  ْدَرتِیِِنَالَْتهِ ِِأَوِِِْبَِعافِيَتِکََِِِعلَْيهِِِِبََدنِیَِِقوِیََِِِذْنب ِِِلِک  ِِنِْعَمتِکَِِِبَِفْضلِِِِق 

ِِِعْندَِِِفِيهِِِِاتََّکْلتِ ِِوَِِِبِِسْترِکَِِِالنَّاسِِِِِمنَِِِفِيهِِِِاْحَتَجْبتِ ِِوَِِِرِْزقِکَِِِبَِتْوِسَعهِِِِیَِدِیِِإِلَْيهِِِِبََسْطتِ ِِأَوِْ

َِکَرمَِِِِعلَىِِفِيهَِِِِعوَّْلتِ ِِوَِِِبِِحْلِمکَِِِفِيهَِِِِعلَیََِِِّسْطَوتِکَِِِِمنَِِِْوثِْقتِ ِِوَِِِأَنَاتِکََِِِعلَىِِِمْنهِ َِِخْوفِی

َحمَّدِ َِِعلَىَِفَصِلِ َِعْفوِکَِ  .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِآلِهِِِوَِِم 

بر آن توانا    با خدایا! از تو آمرزش میطلبم، از هر گناهی که به واسطه ی عافیت بخشی تو، بدنم

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  

حلمت اعتماد کردم و    گناه، ازخشمت بر من، به   آن معصیت بر صبر و درنگ تو تکیه کردم و در آن 

درآن بر عفو کریمانه ات تکیه نمودم، پس بر محمد و آلش درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز  

 ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۳ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  وَِِذْنب ِِِلِک  ِِإِلَِىِِبِیِِیَِميلِ ِِأَوَِِِْسَخِطکَِِِِمنِِِْی ْدنِیِِأَوَِِِْغَضبَکَِِِلِیِِیَْدع 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِإِلَْيهَِِِِدَعْوتَنِیَِِعمَّاِِبِیِِیَْنأَىِِأَوَِِِْعْنهِ ِِْيَتنِینَهََِِِما َِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِآلِهِِِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هرگناهی که باعث غضبت بر من میشود؛ یا مرا به سوی  

چه که نهی ام کرده ای می کشاند؛ یا از آنچه که مرا  خشمت نزدیک میسازد؛ یا مرا به سوی آن 

به سوی آن دعوت نموده ای دور می نماید؛ پس بر محمد و آلش درود فرست و این گونه گناهانم  

 را بیامرز ای بهتری آمرزندگان 

مَِّ–۴ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ِِبِِحيلَتِِیَِِخَدْعت هِ ِِأَوِِِْایَتِیبَِغوََِِِخْلِقکَِِِِمنِِِْأََحدا ِِِإِلَْيهِِِِاْسَتَمْلتِ َِِذْنب ِِِلِک 

ِأَْوَزارِِیَِِمعَِِِأَْوَزار ِِِوَِِِبِأَْوَزارِیَِِغدا ِِِلَِقيت کَِِِوََِِِعلِمََِِِماِِِمْنهِ َِِعلَْيهَِِِِعمَّْيتِ ِِوََِِِجِهلََِِِمِاِِِمْنهِ َِِفَعلَّْمت هِ 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِآلِهِِِوَِِم 



از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که بنده ای از بندگانت را با فریب کاری به سوی آن  بار خدایا !  

کشاندم و با نقشه و خدعه او را فریب دادم؛ آنگاه گناهی 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  

 بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۵ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  وَِِذْنب ِِِلِک  ِوِِوَِِِالرِ ْزقَِِِی ِقلِ ِِوَِِِالر ْشدَِِِِعنِِِِی ِضلِ ِِوَِِِاْلَغِیِ ِِإِلَىِِیَْدع  ِِیَْمح 

َحمَّدِ ِلَىعََِِفَصِلِ ِالِذ ْکرَِِی ْخِملِ ِوَِِِاْلبََرَکهَِ  .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِآلِهِِِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که به سوی گمراهی می کشاند و از راه رشد دور  

دمی را از خاطره ها میبرد،  می کند، و روزی را کم و برکت را از بین میبرد، برکت را نابود کرده و نام آ 

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

مَِّ– ۶ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ِِمنِِِْاْسَتَتْرتِ َِِقدِِِِوَِِِنََهارِیِِوَِِِلَْيلِیِِفِیَِِجَوارِِحیِِفِيهِِِِأَْتَعْبتِ َِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِسَتْرتَنِیَِِماِِإِِلَِِِِّسْترَِِِِلَِِِوَِِِبِِسْترِیِِِعبَاِدکَِ َِِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِآلِهِِِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که در شب و روزم، اعضا و جوارحم را در آن گناه  

الی که پرده ی  خسته کردم و خود را در پرده ی پوشش خویش، از بندگانت پنهان کردم، در ح

حفظی جز پوشش تو نیست؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز  

 ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۷ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  مَِِِْفَصَرْفتَِِِلَِهْتکِیِِأَْعَدائِیِِفِيهَِِِِرَصَدنِیَِِذْنب ِِِلِک  ِِلَمِِِْوََِِِعنِ یَِِکْيَده 

مِْ ْمِهلَنِیِِأَْعِصیَِِربِِ ِِیَاَِِمَتىِِإِلَىِِوََِِِفَنَصْرتَنِیَِِولِیِ ِِلَکََِِِکأَنِ یِِِضيَحتِیفََِِِعلَىِِت ِعْنه  ِِطَالَِِِوََِِِفت 



وءَِِِِعلَىَِِسأَْلت کَِِِوَِِِت َؤاِخْذنِیَِِفلَمَِِِْعَصْيت کََِِِما ْکر َِِِفأَیِ َِِفأَْعطَْيَتنِیِِفِْعلِیِِس  ومِ ِِش  ِِِعْنَدکَِِِیَق 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ َِعلَیَِِّنَِعِمکَِِِِمنِِْبِنِْعَمهِ  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که دشمنانم با آن درپی آبروریزی من بودند و تو نقشه  

  ی آنها را از من برگرداندی و کمکشان نکردی که مرا مفتضح کنند؛ گویا من دوست توام که مرا 

یاری کردی .پروردگارا! تا کی معصیت کنم تو را و تو مهلتم دهی؟! چقدر معصیت کردنم طوالنی  

شده و تو مؤاخذه ام نکرده ای و با وجود بدِی کردارم از تو درخواست کردم و تو عطا نمودی؟! پس  

حمد  کدام شکر است که بتواند در برابر حتی یکی از نعمت هایت قرار گیرد؟ پس بر محمد و آل م

 درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۸ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ْمتِ َِِذْنب ِِِلِک  ِوَِِِبِکََِِِقَسِمیِِبَِتَکر مَِِِِواَجْهتِ ِِث مَِِِّتَْوبَتِیِِفِيهِِِِإِلَْيکََِِِقدَّ

اَِِمْعِصيَتِکَِِِإِلَىَِِعائِدِ َِِغْيرِ ِِأَنِ یِِِعبَاِدکَِِِِمنِِِْأَْولِيَاَءکَِِِبَِذلِکَِِِنَْفِسیَِِعلَىِِأَْشَهْدتِ  َِِقَصَدنِِیَِِفلَمَّ

ْيطَانِ ِِبَِکْيِدهِِ ِِِمنَِِِْحيَاءِ ِِاْسَتَتْرتِ ِِاْلِعْصيَانِِِِإِلَىِِنَْفِسیَِِدَعْتنِیِِوَِِِاْلِخْذَِلنِ ِِإِلَْيهِِِِبِیَِِمالَِِِوَِِِالشَّ

ْرأَهِ ِِِعبَاِدکَِ ن نِیِِِلَِِِأَنَّهِ ِِأَْعلَمِ ِِأَنَاِِوََِِِعلَْيکَِِِِمنِ یِِج  بِ ِِِلَِِِوَِِِبَابِ ِِِلَِِِوَِِِِسْترِ ِِکَِِمنِِِْیَک  ِِإِلَیَِِِّنَظََرکَِِِیَْحج 

ْترََِِِکَشْفتَِِِث مََِِِّعْنهِ ِِنََهْيَتنِیَِِماِِإِلَىِِاْلَمْعِصيَهِِِِفِیَِِفَخالَْفت کَِِِِحَجابِ  َِِساَوْیتِ ِِوََِِِعنِ ِیِِالِس 

َسارِعا ِِِأَْمرِکَِِِإِلَىِِوَِِِطَائِعا ِِِلَکَِِِأََزلِِِْلَمَِِِْکأَنِ یِِأَْولِيَاَءکَِ َِعلَِىَِِفل بِ ْستِ َِِفازِعا َِِِوِعيِدکَِِِِمنِِِْوَِِِم 

کَِِِبِِسيَرتِیِِیَْعرِفِ ِِِلَِِِوَِِِِعبَاِدکَِ ِنَِعِمِهمِِِِْمْثلََِِِعلَیَِِِّأَْسبَْغتَِِِبَلِِِِْسَمتِِهمِِِْبَِغْيرِِِِت َسِم نِیَِِفلَمَِِِْغْير 

َِِفْضلِِِِوَِِِبِِحْلِمکَِِِإِِلَِِِّلِکَِذََِِِماِِوََِِِدَرَجتِِهمِِِْفِیِِِعْنَدکََِِِکأَنِ یَِِحتَّىَِِعلَْيِهمَِِِْذلِکَِِِفِیَِِفضَّْلَتنِیِِث مَِّ

ِ ِِیَاَِِفأَْسأَل کََِِِمْوَِلیَِِِاْلَحْمدِ َِِفلَکَِِِنِْعَمتِکَِ ْنيَاِِفِیَِِعلَیََِِِّسَتْرتَهِ َِِکَماَِِللاَّ ِبِهِِِِتَْفَضَحنِیِِِلَِِِأَنِِِْالد 

اِحِمينَِِأَْرَحمَِِیَاِاْلِقيَاَمهِِِفِی  .الرَّ

از آن در درگاهت توبه کرده بودم،سپس به    بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که قبل 

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  



معصیت خواند، خود را به جهت حیا از بندگانت   مرا به سوی آن کشانید و نفسم مرا به سمت آن 

مخفی ساختم. و این، از گستاخی من نسبت به تو بود در حالی که میدانستم هیچ پرده و بابی  

ازتو پنهان نمیکند و هیچ حجابی نظر تو را از من نمی پوشاند. پس تو را مخالفت کرده و به    مرا 

سپس پرده را کنار زدی و با اولیاءت برابر شدم، گویا    آنچه مرا از آن نهی کرده بودی مبادرت نمودم،

همیشه مطیع تو بوده و به سوی اوامرت شتابان و از تهدیدهایت هراسان بوده ام. پس امرم بر  

بندگانت پوشانده شد و غیر از تو از درون من کسی آگاه نیست، تو نیز مرا جز آنگونه که آنها مرا  

بلکه حتی آنها میدادی به من هم عطا کردی.    میشناختند معرفی نکردی،  به  نعمتهایی را که 

سپس مرا به آنها برتری دادی، گویا نزد تو، همرتبه آنها هستم اینها همه نیست مگر به واسطه  

ی حلم و بردباری تو و نعمت فراوان تو بر من. پس حمد و سپاس ازان توست ای موالی من ! از تو  

ه اینگونه گناه را در دنیا مستور و پنهان ساختی، در قیامت  درخواست میکنم ای خدا ! همانطوری ک

 نیز مرا رسوا نکنی ای بهترین رحم کنندگان 

مَِّ– ۹ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ْتيَانِهِِِِالتَّأَنِ ِیِِفِیِِلَْيلِیِِلَهِ َِِسِهْرتِ َِِذْنب ِِِلِک  صِِِِوَِِِِْلِ
 
وِدهِِِِإِلَىِِالتََّخل ِِو ج 

تِ تََخطَِِِّأَْصبَْحتِ ِِإَِذاَِِحتَّى
ْ
ْضِمرِ ِِأَنَاِِوَِِِالصَّالِِحينَِِِبِِحْليَهِِِِإِلَْيکَِِِأ ِِاْلَعالَِمينََِِِربَِِِّیَاِِرَِضاکَِِِِخاَلفَِِِم 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

ارتکاب آن بیاندیشم    بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که شب را بیدار ماندم تا به راه

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 درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 



مَِّ– ۰۱ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  و ا ِِِبِهِِِِنََصْرتِ ِِأَوِِِْأَْولِيَائِکَِِِِمنَِِِْولِي ا ِِِبَِسبَبِهِِِِظَلَْمتِ َِِذْنب ِِِلِک  د  ِِمنِِِْع 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِطَاَعتِکََِِِغْيرِِِِإِلَىِِفِيهِِِِنََهْضتِ ِِأَوَِِِْمَحبَّتِکَِِِبَِغْيرِِِِفِيهِِِِتََکلَّْمتِ ِِأَوِِِْأَْعَدائِکِِ ِِوَِِِم 

َحمَّدِ ِآلِِ  .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم از هر گناهی که به واسطه ی آن به ولی ای از اولیایت ظلم  

کردم، یا یکی از دشمنانت را یاری کردم، یا به جهت غیر محبت تو سخن راندم، یا برای هدفی  

ز  غیر طاعتت به آن اقدام کردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بیامر

 ای بهتری آمرزندگان 

مَِّ– ۱۱ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْرتَنِیِِأَوِِِْإِلَْيهَِِِِفَخالَْفت کََِِِعْنهِ ِِنََهْيَتنِیَِِذْنب ِِِلِک  َِعلَْيهَِِِِفأََقْمتِ ِِإِیَّاهِ َِِحذَّ

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِلَِنْفِسیَِفَزیَّْنت هِ ِلِیَِقبَّْحَتهِ ِأَوِْ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که مرا از آن نهی کردی و من مخالفت تو نمودم؛ یا  

مرا از آن بر حذر داشتی و من بر ارتکاب آن ایستادگی کردم یا آن را برایم زشت شمردی و من آن  

گناهم را بیامرز ای بهترین    فرست و این گونه را برای خود زینت دادم؛ پس بر محمد آل محمد درود  

 آمرزندگان 

مَِّ– ۲۱ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ِِبِهَِِِِجاَهْرتِ ِِوََِِِفأَْثبَتَّهِ ِِبِهِِِِتََهاَوْنتِ ِِوََِِِفأَْحَصْيَتهِ ِِنَِسيت هِ َِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِصِلِ فَِِِلََغَفْرتَهِ ِِِمْنهِ ِِإِلَْيکَِِِت ْبتِ ِِلَوِِِْوََِِِعلَیََِِِّفَسَتْرتَهِ  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  َِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را فراموش کرده ام ولی تو آنرا شمرده ای،  

و آن را سبک شمرده ام و تو آن را نوشته ای، و آشکارا آن را مرتکب شده ام و تو آنرا پوشانده ای  

ر از آن توبه میکردم حتماً می آمرزیدی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم  و اگ

 را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 



مَِّ– ۳۱ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  وبَهِِِِتَْعجِيلَِِِاْنِقَضائِهَِِِِقْبلَِِِفِيهِِِِتََوقَّْعتِ َِِذْنب ِِِلِک  ق  ِِوََِِِفأَْمَهْلَتنِیِِاْلع 

َحمَّدِ َِِعلَِىَِِفَصِلِ َِِجْهدا َِِِعنِ یَِِهْتکِهِِِِفِیِِآلَِِِِفلَمِِِِْسْترا ِِِلَیَِّعَِِِأَْدلَْيتَِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَا

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که انتظار داشتم قبل از پایان آن گناه کیفرم دهی  

شش رابر من افکندی و با این همه از هیچ کوششی در هتک آن  ولی مهلتم دادی و پرده ی پو

بهترین   بیامرز ای  را  این گونه گناهانم  و  آل محمد درود فرست  و  بر محمد  نکردم؛ پس  فروگذار 

 آمرزندگان 

مَِّ– ۴۱ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  نِِیِِأَوِِِْنَِقَمَتکَِِِبِِیِِی ِحلِ ِِأَوَِِِْرْحَمَتکََِِِعنِ یِِیَْصرِفِ َِِذْنب ِِِلِک  ِیَْحرِم 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِنِْعَمَتکََِِِعنِ یِِی زِیلِ ِِأَوَِِِْکَراَمَتکَِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم   .ِاْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

با خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که رحمتت را از من باز میدارد، یا عذابت را بر من فرود  

متت محروم میسازد، یا نعمتت را از من زایل میسازد؛ پس بر محمد آل محمد  آورد، یا مرا از کرامی

 درود فرست و این گونه گناهانم را بر من بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۵۱ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِیَْکِشفِ ِِأَوِِِْاْْلَْعَداءَِِِیَْشَمتِ ِِأَوِِِْاْلباََلءَِِِی ِحلِ ِِأَوِِِْاْلَفَناءَِِِی ورِثِ َِِذْنب ِِِلِک 

َماءَِِِقْطرَِِیَْحبِسِ ِأَوِِْاْلِغطَاءَِ َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِالسَّ َحمَّدِ ِِآلِِِوَِِم   اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

با خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که هالک را به دنبال می آورد، یا بال را فرود می  

می آورد، یا پرده را میدرد، یا قطرات آسمان را حبس میکند؛    آورد، یا شماتت دشمنان را در پی 

 پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهانم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۶۱ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِِمنِِِْأََحدِ ِِفِْعلِِِِِمنَِِِْقبَّْحت هِ ِِأَوَِِِْخْلِقکَِِِِمنِِِْأََحدا ِِِبِهَِِِِعيَّْرتِ َِِذْنب ِِِلِک 

ْمتِ ِِث مَِِِّبَرِیَّتِکَِ ْرأَهِ ِِاْنَتَهْکت هِ ِِوََِِِعلَْيهِِِِتََقحَّ َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِمْعِصيَتِکََِِِعلَىِِِمنِ یِِج  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِم 

 اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِ



ش کردم؛ یا  بار خدایا ، از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که کسی از بندگانت را به آن سرزن 

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 را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۷۱ کَِأَْسَتْغفِِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِر  ِِوَِِِِمْنکََِِِفاْسَتْحيَْيتِ ِِفِْعلِهَِِِِعلَىِِأَْقَدْمتِ ِِوَِِِِمْنهِ ِِإِلَْيکَِِِت ْبتِ َِِذْنب ِِِلِک 

ْدتِ ِوَِِِمْنهِ ِاْسَتَقْلت کَِِث مَِِّفِيهِِِأَنَاِوََِِرَهْبت کَِِوََِِعلَْيهِِِأَنَا َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِإِلَْيهِِِع  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم  ِوَِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِیَاِلِیِِاْغِفْرهِ 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از آن توبه کردم و بر 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  

باز به سوی آن برگشتم؛ پس بر    غوطه ور بودم؛ پس از تو خواستم که از من درگذری در حالی که 

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

مَِّ– ۸۱ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  َِعاَهْدت کََِِِعْهدِ ِِبَِسبَبِِِِفِْعلِیِِفِیَِِوَجبَِِِوََِِِعلَیَِِِّثَوََّرکََِِِذْنب ِِِلِک 

ِِِمنَِِِْذلِکَِِِنََقْضتِ ِِث مََِِِّخْلِقکَِِِِمنِِِِْْلََحدِ ِِأَْجلِکَِِِِمنِِِْبَِهاِِآلَْيتِ ِِِذمَّهِ ِِأَوِِِْلَکََِِِعَقْدت هِ َِِعْقدِ ِِأَوَِِِْعلَْيهِِ

وَرهِ َِِغْيرِِ ِِاْْلََشرِ ِِرَِعایَتِهَِِِِعنِِِْاْسَتَحطَّنِیِِوَِِِاْلبَطَرِ ِِبِهِِِِاْلَوَفاءَِِِِعنِِِِاْسَتَزلَّنِیِِبَلِِِِفِيهِِِِلَِرْغبَتِِیَِِضر 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم برای هر گناهی که شعله ی غضب تو را 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  

وردم، گناهی بر ذمه ی من الزم آید. اما پس از آن به  َقَسمی که برای یکی از مردم به خاطر تو خ 

خاطر میل و رغبتم به گناه ، آن عهدی و پیمان را بدون ضرورت نقض کردم؛ بلکه خوشگذرانی مرا  



از وفای به آن بازداشت و سرمستی مرا از رعایت آن فرو انداخت؛ پس بر محمد و آل محمد درود  

 هترین آمرزندگان فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای ب

مَِّ– ۹۱ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  َِِعلَِىِِبَِهاَِِفَقوِیتِ َِِعلَیَِِِّبَِهاِِأَْنَعْمتَِِِنِْعَمهِ ِِبَِسبَبِِِِلَِحَقنِیَِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِوِعيِدکََِِِعلَىِِبَِهاَِِقِدْمتِ ِِوَِِِأَْمَرکَِِِبَِهاَِِخالَْفتِ ِِوََِِِمْعِصيَتِکَِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِیَاِلِیِِاْغِفْرهِ 

بار خدایا ! و از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که گریبان گیرم شد به واسطه ی نعمتی که به  

من عطا کردی و با آن قوّت بر معصیت تو پیدا کردم و مخالفت امر تو نمودم، و با آن به سوی وعده  

حمد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهترین  ی عذابت نزدیک شدم؛ پس بر محمد و آل م

 آمرزندگان 

مَِّ– ۰۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْمتِ َِِذْنب ِِِلِک  َِمَحبَّتِیِِفِيهِِِِآثَْرتِ ِِوَِِِطَاَعتِکََِِِعلَىَِِشْهَوتِیِِفِيهَِِِِقدَّ

ْبَتنِیِِإِذِِِْبَِسَخِطکَِِِفِيهِِِِنَْفِسیِِأَْرَضْيتِ ِِوَِِِأَْمرِکََِِِعلَى ْمتَِِِوَِِِبَِنْهيِکَِِِِمْنهِ َِِرهَّ ِِفِيهِِِِإِلَیََِِِّقدَّ

ْعَذارِکَِ
َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِبَِوِعيِدکَِِِفِيهَِِِِعلَیَِِِّاْحَتَجْجتَِِِوَِِِبِأَ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  َِِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

م، ودوست  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که شهوت خود را بر طاعتت مقدم داشت 

داشتن خود را بر امر تو ترجیح دادم، و نفس خویش را با خشم تو راضی ساختم، زیرا با نهی از  

آن مرا ترسانده بودی و پیشاپیش راه عذر را بر من بسته بودی وبا وعده ی عذابت حجت را بر من  

ا بیامرز  را  گناهم  اینگونه  و  فرست  درود  آل محمد  و  محمد  بر  بودی؛ پس  کرده  بهترین  تمام  ی 

 آمرزندگان 



مَِّ– ۱۲ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ِِأَوِِِْتََعمَّْدت هِ ِِأَوَِِِْذَکْرت هِ ِِأَوِِِْنَِسيت هِ ِِأَوِِِْنَْفِسیِِِمنَِِِْعلِْمت هِ َِِذْنب ِِِلِک 

تِ 
ْ
کِ ِِِلَِِِفِيَماِِأَْخطَأ ْرتََهَنهِ ِِنَْفِسیِِإِنَِِِّوََِِِعْنهِ َِِسائِلِیِِأَنَّکَِِِأَش  نِِِْإِنِِِْوَِِِلََدْیکَِِِبِهِِِِم  ِِنَِسيت هِ َِِقدِِِْتِ ک 

َحمَّدِ َِعلَىَِِفَصِلِ َِعْنهِ َِغَفْلتِ ِوَِ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که خود از آن خبر دارم، یا فراموش کرده ام ، یا به  

ا از روی خطا ، مواردی که بی شک از من سوال خواهی  یاد می آورم، یا به عمد آن را انجام دادم ی

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 درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۲۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْغِفْلتِ ِِوََِِِعلَْيهِِِِتََرانِیِِأَنَّکَِِِأَْیَقْنتِ َِِقدِِِْوَِِِبِهِِِِاَجْهت کَِوََِِِذْنب ِِِلِک 
 
ِأَنِِِْأ

ْنِسيتِ ِِوَِِِِمْنهِ ِِإِلَْيکَِِِأَت وبَِ
 
َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِلَهِ ِِأَْسَتْغِفَرکَِِِأَنِِِْأ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِیَِاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با آن با تو روبه رو شدم ویقین داشتم که تو  

مرا در آن حال میبینی وغافل شدم که از آن توبه کنم، و فراموش کردم که از آن استغفار نمایم؛  

 (.پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهانم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۳۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْسنِِِِفِيهَِِِِدَخْلتِ َِِذْنب ِِِلِک  َِِرَجْوت کَِِِوََِِِعلَْيهِِِِت َعِذ بَنِیِِِلَِِِأَنِِِْبِکَِِِظَنِ یِِبِح 

ِأَنِِِْبَْعدَِِِتَْفَضَحنِیِِِلَِِِأَنِِِْبَِکَرِمکََِِِمْعرَِفتِیَِِعلَىِِنَْفِسیَِِعوَّْلتِ َِِقدِِِْوََِِِعلَْيهَِِِِفأَْقَدْمتِ ِِلَِمْغِفَرتِهِِ

َحمَّدِ َِعلَىَِِفَصِلِ َِعلَیََِِّسَتْرتَهِ  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که وارد آن شدم به واسطه ی حسن ظّن به تو  

کردم، در حالی که اتّکای   که مرا بر آن عذاب نمیکنی و امید به تو که آن را می آمرزی به آن اقدام

بر من پوشاندی رسوایم   را  آن  آن که  از  دیگر پس  تو می شناختم، که  از  بود که  َکَرمی  بر  من 



بهترین   بیامرز ای  بر من  را  این گونه گناهان  و  درود فرست  آل محمد  و  بر محمد  نمیکنی؛ پس 

 آمرزندگان 

مَِّ– ۴۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  َعاءَِِِِردَِِِّبِهِِِِِمْنکََِِِجْبتِ اْسَتوَِِِْذْنب ِِِلِک  َجابَهِِِِِحْرَمانَِِِوَِِِالد  َِِخْيبَهَِِِوَِِِاْْلِ

َمعِِ
َجاءِِِاْنِفَساخَِِوَِِالطَّ َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِالرَّ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِیَاِلِیِِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به واسطه ی آن   مستحق رد شدن دعا و  بار خدایا ! 

محرومیت از اجابت و بریده شدن طمع و گسستن آرزو شده ام؛ پس بر محمد و آل محمد درود  

 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۵۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  د ِِِوَِِِالرِ ْزقَِِِیَْحبِسِ ِِوَِِِالنََّداَمهَِِِی ورِثِ ِِوَِِِاْلَحْسَرهَِِِیَْعق بِ َِِذْنب ِِِلِک  ِِیَر 

َعاءَِ َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِالد  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب حسرت و سبب پشیمانی میگردد و  

د درود فرست و این گونه  باعث بند آمدن روزی و رد شدن دعا میگردد؛ پس بر محمد و آل محم 

 گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۶۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِیَک ونِ ِِوَِِِاْلباََلءَِِِوَِِِالنِ َقمَِِِی وِجبِ ِِوَِِِاْلَفَناءَِِِوَِِِاْْلَْسَقامَِِِی ورِثِ َِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِِعلَىَِفَصِلِ ِنََداَمهِ ِوََِِحْسَرهِ ِاْلِقيَاَمهِِِفِی َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِیَاِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِم 

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 خواهد داشت؛ پس بر محمد و آل محمد درود  

 ای بهترین آمرزندگان  فرست و این گونه گناهم را بیامرز

مَِّ– ۷۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  تِِِْأَوِِِِْجَنانِیِِأَْضَمَرهِ ِِأَوِِِْبِلَِسانِیَِِمَدْحت هِ َِِذْنب ِِِلِک  ِنَْفِسیِِإِلَْيهَِِِِهشَّ

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِبِيَِدیَِِکَتْبت هِ ِِأَوِِِْبِِفَعالِیِِأَتَْيت هِ ِِأَوِْ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم   اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِِایَِِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 



بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را با زبانم تعریف کردم، 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  

 یامرز ای بهترین آمرزندگان بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را ب

مَِّ– ۸۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِاْْلَْسَتارَِِِفِيهَِِِِعلَیَِِِّأَْرَخْيتَِِِوَِِِنََهار ِِِأَوِِِْلَْيلِ ِِفِیِِبِهَِِِِخلَْوتِ َِِذْنب ِِِلِک 

ِِاْنتَِهاکِهِِِِوَِِِلَِخْوفِکَِِِتَْرکِهِِِِبَْينََِِِميَّْزتِ ِِوَِِِنَْفِسیِِفِيهَِِِِفاْرتَابَتَِِِْجبَّارِ ِِیَاِِأَْنتَِِِإِِلَِِِّیََرانِیِِِلََِِِحْيثِ 

ْسنِِ ْقَدامَِِِنَْفِسیَِِِلِیَِِفَسوَّلَتِِِْبِکَِِِالظَِّنِ ِِلِح  ِفِيهِِِِبَِمْعِصيَتِیَِِعارِفِ ِِأَنَِاِِوََِِِفَواَقْعت هِ َِِعلَْيهِِِِاْْلِ

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِلَکَِ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِیَاِلِیِِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

مرزش میطلبم برای هر گناهی که در شب یا روز در خلوت به سراغ آن رفتم و تو  بار خدایا ! از تو آ 

پرده های ستّاریت را بر من فرو انداختی، به طوری که هیچ کس جز تو، ای خدای جبّار، 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  

پس نفسم آن را برایم زینت داد و انجام دادم در حالی که میدانستم معصیت تو را  مرتکب شوم.  

بهترین   ای  بیامرز  را  گناهم  گونه  این  و  درود فرست  آل محمد  و  بر محمد  مرتکب میشوم؛ پس 

 آمرزندگان 

مَِّ– ۹۲ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِأَوِِِْاْسَتْصَغْرت هِ ِِأَوِِِِْسَتْعظَْمت هِ اِِأَوِِِِاْسَتْکَثْرت هِ ِِأَوِِِِاْسَتْقلَْلت هِ َِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِفِيهَِِِجْهلِیَِورَّطَنِی َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

یا   زیاد، بزرگ شمردم  یا  برای هر گناهی که آن را کم شمردم  آمرزش میطلبم  تو  از   ! بار خدایا 

نیم مرا در ورطه ی آن فروبرد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این  کوچک، یا این که نادا 

 گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۰۳ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  تِ ِِأَوَِِِْخْلِقکَِِِِمنِِِْأََحدِ َِِعلَىِِفِيهَِِِِماَْلْتِ َِِذْنب ِِِلِک 
ْ
ِِإِلَِىِِبَِسبَبِهِِِِأََسأ

ِأَْصَرْرتِ ِِأَوِِِِْسَوایََِِِعلَْيهَِِِِدلَْلتِ ِِأَوَِِِْغْيرِِیِِإِلَىِِبِهِِِِأََشْرتِ ِِأَوِِِْنَْفِسیِِلِیَِِزیََّنْتهِ ِِأَوِِِْبَرِیَّتِکَِِِِمنِِِْأََحدِ 



َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِبَِجْهلِیَِِعلَْيهِِِِأََقْمتِ ِِأَوِِِْبَِعْمِدیَِِعلَْيهِِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  َِِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن معاونت کردم علیه یکی از بندگانت، یا    بار خدایا ! از

دیگری را به سوی آن راهنمایی کردم، و یا غیر خود را به سوی آن داللت نمودم، یا با تعّمد در آن  

اصرار ورزیدم، یا از روی نادانی بر آن مداومت کردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این  

 نه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان گو

مَِّ– ۱۳ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْنتِ َِِذْنب ِِِلِک  تِ ِِأَوِِِْنَْفِسیِِبِِفْعلِهِِِِفِيهِِِِبََخْستِ ِِأَوِِِْأََمانَتِیِِفِيهِِِِخ 
ْ
ِأَْخطَأ

ْمتِ ِِأَوَِِِْشَهَواتِِیِِفِيهِِِِآثَْرتِ ِِأَوِِِْبََدنِیَِِعلَِىِِبِهِِ اتِیِِفِيهَِِِِقدَّ ِِأَوِِِِلَِغْيرِِیِِفِيهَِِِِسَعْيتِ ِِأَوِِِْلَذَّ

َِغلَْبتِ ِِأَوَِِِْغالَبَنِیَِِمنَِِِْعلَْيهَِِِِقَهْرتِ ِِأَوَِِِْمَنَعنِیَِِمنِِِْفِيهَِِِِکاثَْرتِ ِِأَوِِِْتَابََعنِیَِِمنِِِْْيهِِإِلَِِِاْسَتْغَوْیتِ 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِمْيلِیِِإِلَْيهِِِِاْسَتَزلَّنِیِِأَوِِِِبِِحيلَتِیَِِعلَْيهِِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  َِِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفرِِِْوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

ا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به امانت خویش در آن خیانت کردم، یا با انجام  بار خدای

دادن آن از ارزش خود کاستم، یا با آن بر بدنم صدمه وارد کردم، یا شهواتم رادرآن برگزیدم، یا لذت  

یروی می  هایم را در آن مقدم داشتم، یا برای دیگری در آن تالش نمودم، یا آنکس را که از من پ 

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،  

گونه گناهم را بیامرز  یا میلم مرا به سوی آن لغزانید؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این  

 ای بهترین آمرزندگان 



مَِّ– ۲۳ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِاْسَتْظَهْرتِ ِِأَوَِِِِغَضبِکَِِِِمنِِِْت ْدنِیِِبِِحيلَهِ َِِعلَْيهِِِِاْسَتَعْنتِ َِِذْنب ِِِلِک 

ِلَبَّْستِ ِِأَوِِِِْعبَاَدکَِِِفِيهِِِِتِ َرائَيِِِْأَوَِِِْمْعِصيَتِکَِِِإِلَىِِأََحدا ِِِبِهِِِِاْسَتَمْلتِ ِِأَوِِِِطَاَعتِکَِِِأَْهلَِِِِعلَىِِبَِنْيلِهِِ

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِبِِفَعالِیَِعلَْيِهمِْ َحمَّدِ ِآلِِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کمک نقشه ای که مرا به غضب تو نزدیک  

ن بر اهل طاعتت غلبه کردم، یا کسی را با آن به معصیتت مایل  میکرد به آن دست یافتم، یا با آ

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

مَِّ– ۳۳ کَِأَْستَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِْغِفر  ْجب ِِِبَِسبَبَِِِِعلَیََِِِّکَتْبَتهِ َِِذْنب ِِِلِک  ِأَوِِِْرِیَاءِ ِِأَوِِِْبَِنْفِسیِِِمنِ یَِِکانَِِِع 

ْمَعهِ  ياََلءَِِأَوِِْس  َِِسَخطِ ِأَوِِْرِضا ِِأَوَِِْعَصبِيَّهِ ِأَوَِِْحِميَّهِ ِِأَوِِْبَطَر ِِأَوِِْأََشر ِِأَوَِِْمَرح ِِأَوِِِْحْقدِ ِأَوَِِْفَرح ِِأَوِِْخ 

ح ِ ِِأَوِْ ِی ْکَتَسبِ ِِِممَّاِِنَْوع ِِِأَوِِِْلَِعب ِِِأَوِِِْنَِميَمهِ ِِأَوَِِِْکِذب ِِِأَوَِِِْسرَِقهِ ِِأَوِِِِْخيَانَهِ ِِأَوِِِْظ ْلمِ ِِأَوَِِِْخاءِ سَِِِأَوِِِْش 

ن وبِ ِِبِِمْثلِهِِ
 
َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِاْلَعطَبِ ِِاْجتَِراِحهِِِِفِیِِیَک ونِ ِِوَِِِالذ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِیَِاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .ینَِاْلَغافِرَِِِخْيرَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که بر من نوشته ای به جهت خود پسندی که در  

یا   تکبّر  یا  دیگران(  گوش  به  خود  عمل  رساندن  خودستاییبا  یا  نمایی  خود  یا  آمده  وجود  به  من 

دزدی  شادمانی، یا کینه یا خوشی بیش از حد یا بخشندگی یا تعصب یا بخل یا ظلم یا خیانت یا  

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 و این گونه گناهم را  

 بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۴۳ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْدَرتِکََِِِفاِعل هِ ِِأَنِ یِِِعْلِمکَِِِفِیِِقََِسبََِِِذْنب ِِِلِک  ِِبَِهِاَِِقَدْرتَِِِالَّتِیِِبِق 

ِلِ َِعلَى َحمَّدِ َِِعلَىَِفَصِلِ ِءِ َِشیِِْک  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینِ َِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 



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 بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۵۳ کَِأَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِْسَتْغِفر  ِفِيهَِِِِوالَْيتِ ِِأَوِِِْأَْولِيَاَءکَِِِفِيهَِِِِعاَدْیتِ ِِأَوِِِِْسَواکَِِِبِهَِِِِرِهْبتِ َِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِعلَىَِِفَصِلِ َِِغَضبِکَِِِِمنِِِْءِ ِِلَِشیِِِْفِيهِِِِتََعرَّْضتِ ِِأَوِِِْأَِحبَّاَءکَِِِفِيهَِِِِخَذْلتِ ِِأَوِِِْأَْعَداَءکَِ ِِآلِِِِوَِِِم 

َحمَّدِ   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن از غیر تو ترسیدم، یا به وسیله ی آن با  

اولیائت دشمنی کردم یا با دشمنانت دوستی کردم، یا دوستانت را واگذاشتم، یا با آن خود را در  

فرست و این گونه گناهم را بیامرز    معرض خشم و غضب در آوردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود 

 ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۶۳ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْدتِ ِِث مَِِِِّمْنهِ ِِإِلَْيکَِِِت ْبتِ َِِذْنب ِِِلِک  ِِوَِِِبَْينِیِِفِيَماِِاْلَعْهدَِِِنََقْضتِ ِِوَِِِفِيهِِِِع 

ْرأَهِ ِِبَْيَنکَِ َحمَّدِ َِِعلَىَِِصِلِ فََِِِعْفوِکَِِِوَِِِبَِکَرِمکَِِِلَِمْعرَِفتِیَِِعلَْيکَِِِِمنِ یِِج  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِی

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از آن به سویت توبه کردم و مجّدداً به سوی  

و تو  آن برگشتم، و عهدی را که بین من و تو بود با گستاخی و جرأت نقض کردم؛ زیرا با َکَرم و عف 

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

مَِّ– ۷۳ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  َِِعنِ یَِِحَجبَِِِأَوِِِْثََوابِکََِِِعنِِِْنَأَىِِأَوَِِِْعَذابِکَِِِِمنِِِْأَْدنَانِیَِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِعلَىَِصِلِ فَِِنِْعَمَتکََِِعلَیََِِّکَدرَِِأَوَِِْرْحَمَتکَِ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 



بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا به عذابت نزدیک کرده، یا از پاداش نیکویت  

محمد   دور نموده، یا مانع رحمتت گشته، یا نعمتت را بر من مکّدر نموده است؛ پس بر محمد و آل 

 درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۸۳ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ْمتِ ِِأَوَِِِْشَدْدت هِ َِِعْقدا ِِِبِهَِِِِحلَْلتِ َِِذْنب ِِِلِک  َِِخْيرا ِِِنَْفِسیِِبِهَِِِِحرَّ

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِبِهَِِِوَعْدتَنِی َحمَّدِ ِِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِایَِِلِیِْرهِ اْغفِِِوَِِم 

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 کردم؛ پس بر محمد و آل محمد  

 درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّاللَِّ– ۹۳ کَِِِوَِِِه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  م ولِِِِاْرتََکْبت هِ َِِذْنب ِِِلِک  ِِنِْعَمتِکَِِِبَِفْضلِِِِِمْنهِ ِِتََمکَّْنتِ ِِأَوَِِِْعافِيَتِکَِِِبِش 

ِِِلََِِِماِِفِْعلِىَِِشاَرکَِِِوَِِِفِيهَِِِِفَخالَطَنِیَِِوْجَهکَِِِبِهِِِِأََرْدتِ َِِخْير ِِِأَوِِِْرِْزقِکَِِِغِِبَِسابَِِِِعلَْيهَِِِِقوِیتِ ِِأَوِْ

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِکَذلِکَِِِیَک ونِ َِِماَِِفَکثِيرِ ِِِسَواکَِِِبِهِِِِأََرْدتِ َِِماَِِعلَیََِِِّوَجبَِِِأَوِِِْلَکَِِِیَْخل صِ  ِآلِِِِوَِِِم 

َحمَّدِ   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کمک عافیتت آن را مرتکب شدم، یا به  

نت متمکّن به انجام آن شدم، یا به واسطه ی رزق واسعت بر آن قدرت پیدا کردم، یا  نعمت فراوا 

خواستم کار خیری را برای رضای تو انجام دهم، ولی نیّت غیر تو در من وارد شد و کار مرا آلوده  

ساخت، یا عملی که بر من واجب بود اما من آنرا به نیت غیرتو انجام دادم که بسیار از موارد همین  

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

مَِّ– ۰۴ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  وَِِِوَِِِلَِنْفِسیَِِفَحلَّْلت هِ ِِالر ْخَصهِ َِِدَعْتنِیَِِذْنب ِِِلِک  مِ ِِِعْنَدکَِِِفِيَماِِه  َحرَّ ِِم 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 



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  

 گان گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزند

مَِّ– ۱۴ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  بِِِْلَمِِِْوََِِِخْلِقکََِِِعنَِِِْخِفیََِِِذْنب ِِِلِک  ِِِمْنهِ َِِفاْسَتَقْلت کََِِِعْنکَِِِیَْعز 

ْدتِ ِِث مََِِِّفأََقْلَتنِی َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِعلَیََِِِّفَسَتْرتَهِ ِِفِيهِِِِع  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  َِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

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؛  

 دگان پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزن

مَِّ– ۲۴ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  لَهِ ِِأَوِِِْیَِدیِِإِلَْيهَِِِِمَدْدتِ ِِأَوِِِْبِرِْجلِیِِإِلَْيهَِِِِخطَْوتِ َِِذْنب ِِِلِک  ِِبََصرِِیِِتَأَمَّ

َِِعلَِىِِاْسَتْرَزْقت کَِِِث مََِِِّرَزْقَتنِیَِِمِاِِفِيهِِِِأَْنَفْقتِ ِِأَوِِِْلَِسانِیِِبِهِِِِنَطَقَِِِأَوِِِْبَِسْمِعیِِإِلَْيهِِِِأَْصَغْيتِ ِِأَوِْ

ِالزِ یَاَدهََِِِسأَْلت کَِِِث مََِِِّعلَیََِِِّفَسَتْرتََِِِمْعِصيَتِکََِِِعلَىِِبِرِْزقِکَِِِاْسَتَعْنتِ ِِث مََِِِّفَرَزْقَتنِیِِِعْصيَانِی

ا ِِِأََزالِ َِِفالَِِِتَْفَضْحنِیَِِفلَمِِِْفِيهَِِِِجاَهْرت کَِِِوَِِِت َخيِ ْبنِیَِِفلَمِْ ِصر  َِِعائِدا ِِِتََزالِ ِِِلَِِِوََِِِمْعِصيَتِکََِِِعلَىِِم 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِاْْلَْکَرِمينَِِِأَْکَرمَِِِیَِاَِِمْغِفَرتِکَِِِوَِِِبِِحْلِمکَِِِلَیَِّعَِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِیَِاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با پای خود به سوی آن گام برداشتم، یا دستم  

م، یا چشمم با دقت آن را نظاره کرد، یا گوشم را به سوی آن باز نمودم، یا  را به سوی آن دراز کرد

زبانم به آن گویا شد، یا آنچه را به من عطا کردی در آن خرج کردم، سپس با وجود عصیان از تو  

روزی خواستم و تو به من دادی. آنگاه از رزق تو در راه معصیت کمک گرفتم و تو آن را پوشاندی،  

یشتر خواستم باز ناامیدم نکردی و آشکارا آن را مرتکب شدم، رسوایم ننمودی و  سپس از تو ب



پیوسته بر معصیتت اصرار می ورزم، ولی همواره توبه ام را میپذیری و با حلم ومغفرتت گذشت  

میکنی ای کریمترین کریمان! ؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز  

 ندگان ای بهترین آمرز

مَِّ– ۳۴ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  هِ َِِعلَیَِِِّی وِجبِ َِِذْنب ِِِلِک  هِ ِِبِیِِی ِحلِ ِِوََِِِعَذابِکَِِِأَلِيمََِِِصِغير  َِِشِدیدََِِِکبِير 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِنِْعَمتِکََِِِزَوالِ َِِعلَْيهِِِِاْْلِْصَرارِِِِفِیِِوَِِِنَِقَمتِکَِِِتَْعجِيلِ ِِإِْتيَانِهِِِِفِیِِوَِِِِعَقابِکَِ ِوَِِِم 

َحمَّدِ ِآلِِ  .ناْلَغافِرِِیَِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

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  

 د و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان در پی دارد؛ پس بر محم

مَِّ– ۴۴ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  کَِِِأََحدِ َِِعلَِمهِ ِِِلَِِِوَِِِِسَواکَِِِأََحدِ َِِعلَْيهِِِِیَطَّلِعِِِْلَمَِِِْذْنب ِِِلِک  ِِِلَِِِوََِِِغْير 

هِ ِِِلَِِِوَِِِِحْلم کَِِِإِِلَِِِِّمْنهِ ِِی ْنجِينِی َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِو کََِعفِِِْإِِلَِِِّیََسع  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِیَِاِِلِیِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که هیچ کس جز تو از آن آگاه نشد، و کسی غیر  

پس  تو آن را ندانست، و جز حلمت مرا از آن نجاتی نیست و غیر عفوت چیزی فراگیر آن نیست؛  

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

مَِّ– ۵۴ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِالنََّدمَِِِی ْکثِرِ ِِأَوِِِْاْلَعَدمَِِِی َعجِ لِ ِِأَوِِِْالنِ َقمَِِِی ِحلِ ِِأَوِِِْالنِ َعمَِِِی زِیلِ َِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که نعمتها را از بین میبرد یا بدبختی را فرود می  

آورد یا موجب تعجیل در فنا و نیستی میشود، یا باعث پشیمانی بسیار می گردد؛ پس بر محمد  

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



مَِّ– ۶۴ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  يِ َئاتِِِِی َضاِعفِ ِِوَِِِاْلَحَسَناتِِِِیَْمَحقِ َِِذْنب ِِِلِک  ِالنَِّقَماتِِِِی َعجِ لِ ِِوَِِِالسَّ

َماَواتَِِِربَِِّیَاِی ْغِضب کَِِوَِ َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِالسَّ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینَِِرََِخيِِْیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

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 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۷۴ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  َِِفإِنَّکَِِِ[ِِ]بَِسْترِهِِِِبَِسْتَرتِهِِِِأَْولَىِِک ْنتَِِِإِذِِِْبَِمْعرَِفتِهِِِِأََحقِ ِِأَْنتََِِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِعلَِىَِفَصِلِ ِاْلَمْغِفَرهِِِِأَْهلِ ِوَِِالتَّْقوىِأَْهلِ  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .ینَِاْلَغافِرَِِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

آمرزش میطلبم برای هر گناهی که تو به شناخت آن آگاهتری زیرا پیش از هر کس    بار خدایا ! از تو

تو به پوشانیدن آن سزاوارتری، چون فقط تو سزاوار پرهیز و آمرزش هستی؛ پس بر محمد و آل  

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

مَِّ– ۸۴ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  َساَعَدهِ ِِأَْولِيَائِکَِِِِمنَِِِْولِي ا ِِِفِيهِِِِتََجهَّْمتِ َِِذْنب ِِِلِک  ِِأَوِِِِْْلَْعَدائِکَِِِفِيهِِِِم 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِطَاَعتِکَِِِأَْهلَِِِِعلَىِِيَتِکََِمْعصِِِِأَْهلَِِِِمعََِِِمْيال ِ َحمَّدِ ِِآلِِوَِِِم  ِیَِاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 اْلَغافِرِینََِِخْيرَِ

خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن به جهت کمک به دشمنانت، یا خوش  بار  

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 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّال– ۹۴ کَِِِوَِِِلَّه  ِلِ ِأَْسَتْغِفر  ودِِِِِمنِِْآیََسنِیِِأَوِِِِْذلَّهِ ِِفِيهِِِاْنِهَماکِیِوَِِِکِْبَرهِ ِِأَْلبََسنِیَِِذْنب ِِلِک  ِِو ج 

سِ ِِبِیََِِِقصَّرَِِِأَوَِِِْرْحَمتِکَِ
ْ
وعَِِِِعنِِِِاْليَأ ج 

ْرِمیِِبَِعِظيمِِِِلَِمْعرَِفتِیِِطَاَعتِکَِِِإِلَىِِالر  وءِِِِوَِِِج  ِِظَنِ ِیِِس 

َحمَّدِ َِعلَِىَِفَصِلِ ِبَِنْفِسی َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 



بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که لباس تکبر به من پوشانید و فرو رفتن در آن  

موجب ذلّت گردید، یا مرا از وجود رحمتت مأیوس گردانید، یا نا امیدی مرا از بازگشت به طاعتت  

داشت، چون به جرم بزرگم آشنا و نفس خویش بدگمان بودم؛ پس بر محمد و آل محمد درود  باز

 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۰۵ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِلَِِِلَوِِِْاْلبََوارَِِِِدارَِِِأََحلَّنِیِِوََِِِرْحَمت کَِِِِلَِِِلَوِِِْاْلَهلََکهَِِِأَْوَرَدنِیَِِذْنب ِِِلِک 

کَِ کَِِِِلَِِِلَوِِِْاْلَغِیِ َِِسبِيلَِِِبِِیَِِسلَکَِِِوَِِِتََغم د  ْشد  َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِر  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِلِِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَا

از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اگر رحمتت شامل نمیشد، مرا به هالکت   بار خدایا ! 

دار فنا و نابودی میکشانید؛ و اگر هدایت تو نبود مرا به گمراهی میبرد؛ پس  انداخته بود، و مرا به  

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

مَِّ– ۱۵ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  اِِأَْلَهانِیَِِذْنب ِِِلِک  َِِعْنهِ ِِنََهْيَتنِیِِوِْأَِِِبِهِِِِأََمْرتَنِیِِأَوِِِْإِلَْيهَِِِِهَدْیَتنِیَِِعمَّ

ِِِفِيهِِِِفِيَمِاَِِعلَْيهَِِِِدلَْلَتنِیِِأَوِْ
 
ْربِِِِوََِِِمَحبَّتِکَِِِإِْیَثارِِِِوَِِِرَِضاکَِِِلِب ل وغِِِِاْلَحظ َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِِمْنکَِِِاْلق  ِم 

َحمَّدِ ِآلِِِوَِ  .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

گناهی که مرا غافل کرده از آنچه به سوی آن هدایتم    بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر

کردی، یا به آن امر نمودی، یا از آن نهی فرمودی، یا راهنمایی کردی به سوی آنچه که در آن توفیق  

رسیدن به خشنودیت، یا برگزیدن محبتت و قربت میباشد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست  

 ن آمرزندگان و این گونه گناهم را بیامرز ای بهتری

مَِّ– ۲۵ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  د َِِِذْنب ِِِلِک  َعائِیَِِعْنکَِِِیَر  ِفِِیِِی ِطيلِ ِِأَوَِِِْرَجائِیِِِمْنکَِِِیَْقطَعِ ِِأَوِِِْد 

رِ ِِأَوَِِِْعَنائِیَِِسَخِطکَِ َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِأََملِیِِِعْنَدکَِِِیَْقص  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  َِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 رِینَِاْلَغافِِ



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؛  

 رزندگان پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آم

مَِّ– ۳۵ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ْيطَانَِِِی ْرِضِیِِوَِِِاْلَکْربَِِِی ْشِعلِ ِِوَِِِاْلَقْلبَِِِی ِميتِ َِِذْنب ِِِلِک  ِِوَِِِالشَّ

ْحَمنَِِی ْسِخط ِ َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِالرَّ َحمَّدِ ِآلِِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بم برای هر گناهی که دل را میمیراند، و آتش مشکالت را می افروزد،  بار خدایا ! از تو آمرزش میطل

و شیطان را خشنود و خدای رحمان را به خشم می آورد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست  

 و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۴۵ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  سَِِِی َعِق بِ َِِذْنب ِِِلِک 
ْ
ن وطَِِِوََِِِرْحَمتِکَِِِِمنِِِْاْليَأ ِِوََِِِمْغِفَرتِکَِِِِمنِِِْاْلق 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِِعْنَدکََِِماَِِسَعهِِِِمنِِْاْلِحْرَمانَِ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

ت و محروم  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که یأس از رحمتت، و نا امیدی از مغفرت 

ماندن از فراوانی آنچه نزد توست را در پی دارد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه  

 گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۵۵ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِبِْلتََِفقَِِِالتَّْوبَهَِِِلَکََِِِفأَْظَهْرتِ ِِلَکَِِِإِْجاَلِل َِِِعلَْيهِِِِنَْفِسیَِِمَقتِ َِِذْنب ِِِلِک 

َعاَوَدتِهِِِِإِلَىِِاْلَهَوىِِبِیََِِِمالَِِِث مََِِِّفَعَفْوتَِِِاْلَعْفوََِِِسأَْلت کَِِِوَِ َِکرِیمِِِِوََِِِرْحَمتِکََِِِسَعهِِِِفِیِِطََمعا ِِِم 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِوْعِدکَِِِلَِجِميلَِِِِراِجيا ِِِلَِوِعيِدکَِِِنَاِسيا َِِِعْفوِکَِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِیَِاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِ

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به خاطر تعظیم تو با نفس خویش دشمن  

گشته و اظهار توبه نمودم و تو پذیرفتی و از تو در خواست عفو کردم و تو عفو نمودی ولی پس از  

ریمانه ات و با  آن هوای نفس مرا به سوی آن مایل کرد تا این که به طمع رحمت واسعه و عفو ک



فراموشی تهدیدت و آرزوی وعده ی جمیلت مجّدداً به آن بازگشتم؛ پس بر محمد و آل محمد درود  

 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۶۵ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  وهَِِِِسَوادَِِِی وِجبِ َِِذْنب ِِِلِک  وهِ ِِتَْبيَضِ ِِیَْومَِِِاْلو ج  ِِتَْسَود ِِِوَِِِلِيَائِکَِأَوِِِْو ج 

وهِ  مِِِْأَْقبَلَِِِإِذِِِْأَْعَدائِکِِِِو ج  مَِِِْفِقيلَِِِیََتالَوم ونَِِِبَْعض َِِِعلىِِبَْعض ه  واِِِلِِلَه  ْمتِ َِِقدِِِْوَِِِلََدیَِِِّتَْخَتِصم  َِقدَّ

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِبِاْلَوِعيدِِِإِلَْيک مِْ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که باعث روسیاهی میشود 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 رسانده” بودم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای  

 بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۷۵ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  وَِِذْنب ِِِلِک  ْفرِِِِإِلَىِِیَْدع  ِِیَْجلِبِ ِِوَِِِاْلَفْقرَِِِی ورِثِ ِِوَِِِاْلِفْکرَِِِی ِطيلِ ِِوَِِِاْلک 

ْسرَِ حََِِِعلَىَِفَصِلِ ِاْلع  َحمَّدِ ِآلِِِوَِِمَّدِ م   .اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِیَاِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کفر میکشد و فکر و تحیّر را زیاد میکند، و  

موجب فقر میشود و سختی را پیش میکشد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه  

 بهترین آمرزندگان گناهم را بیامرز ای  

مَِّ– ۸۵ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  رِ ِِوَِِِاْْلَمالَِِِیَْقطَعِ ِِوَِِِاْْلَجالَِِِی ْدنِِیَِِذْنب ِِِلِک  ِِأَوِِِْبِهِِِِف ْهتِ ِِاْْلَْعَمارَِِِیَْبت 

ِِوَِِِرَِّالِسِ ِِتَْعلَمِ َِِفإِنَّکَِِِِمنِ یَِِعلِْمَتهِ ِِأَوَِِِْصْدرِیِِفِیِِأَْکَنْنت هِ ِِأَوِِِِْذْکرِهِِِِِعْندَِِِِمْنکََِِِحيَاءِ َِِعْنهِ َِِصَمتِ 

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِأَْخَفى َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

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  



ن کرده ام یا  به یاد آوردم به خاطر شرمندگی از تو از آن دم فرو بسته باشم یا آن را در سینه پنها

از آن بی خبرم و تو آن را میدانی، زیرا تو به هر سری و مخفی تر از آن آگاهی؛ پس بر محمد و آل  

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

مَِّ– ۹۵ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  َعاءَِِِِردِ ِِوَِِِالرِ ْزقَِِِِقْطعِ ِِاْجتَِراِحهِِِِفِیِِیَک ونِ َِِذْنب ِِِلِک  ِاْلباََلءِِِِتََوات رِ ِِوَِِِالد 

رِ ِِوَِ م ومِِِِودِ و  فِ ِِوَِِِاْله  ومِِِِت َضاع  م  َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِاْلغ  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  َِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینَِ

و پی  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در ارتکاب آن قطع روزی و رد شدن دعا  

درپی آمدن بال و روی آوردن ناراحتی ها و مضاعف شدن غم هاست؛ پس بر محمد و آل محمد  

 درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۰۶ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  ِِی وِحشِ ِِأَوِِِْأَْولِيَاَءکََِِِعنِ یِِی َنِف رِ ِِوَِِِِعبَاِدکَِِِإِلَىِِی بَِغ ض نِیَِِذْنب ِِِلِک 

ک وبِِِِوَِِِاْلَمَعاِصِیِِلَِوْحَشهِِِِطَاَعتِکَِِِأَْهلَِِِِمنِ ی وبِِِِر  ن وبَِِِِکآبَهِِِِوَِِِاْلح 
 
َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِالذ ِِوَِِِم 

َحمَّدِ ِآلِِ  .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

رد و اولیائت را از  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا نزد بندگانت مبغوض میدا

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

 آمرزندگان 

مَِّ– ۱۶ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  َِِسَتْرتَهِ َِِماِِبِهَِِِِعنِ یَِِکَشْفتِ ِِأَوِِِْأَْظَهْرتَهِ َِِماِِِمنِ یِِبِهِِِِتِ َدلَّسَِِِْذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِِعلَىَِفَصِلِ َِزیَّْنَتهِ َِمِاِِمنِ یِبِهَِِِقبَّْحتِ ِأَوِْ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 



نچه را ظاهر کرده بودی وارونه جلوه  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با آن، آ

دادم، یا با آن، آنچه را ازمن پوشانده بودی بر مال کردم، یا با آن آنچه را زینت داده بودی زشت  

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

مَِّ– ۲۶ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  َِِمَعهِ ِِتَْنزِلِ ِِِلَِِِوََِِِغَضب کَِِِبِهِِِِی ْؤَمنِ ِِِلَِِِوَِِِد کََِعهِِِْبِهِِِِی َنالِ ِِِلََِِِذْنب ِِِلِک 

ومِ ِِِلَِِِوََِِِرْحَمت کَِ َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِنِْعَمت کََِِِمَعهِ ِِتَد  َحمَّدِ ِِلِِآِِوَِِِم   .اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِِیَاِِلِیِِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

به جهت آن به عهد تو نمیتوان رسید، و از    بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که 

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؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای  

 بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۳۶ ِلِ ِِِفر کَِأَْسَتغِِِْوَِِِاللَّه  ِفِِیِِبِهِِِِبَاَرْزتِ ِِوَِِِِعبَاِدکَِِِِمنِِِْالنََّهارَِِِِضْوءَِِِلَهِ ِِاْسَتْخَفْيتِ َِِذْنب ِِِلِک 

ْرأَهِ ِِاللَّْيلِِِِظ ْلَمهِِ رَِِِّأَنَِِِّأَْعلَمِ ِِأَنِ یَِِعلَىَِِعلَْيکَِِِِمنِ یِِج  ِِعْنَدکَِِِاْلَخِفيَّهَِِِأَنَِِِّوََِِِعاَلنِيَهِ ِِِعْنَدکَِِِالِس 

نِیِِِلَِِِوََِِِمانِعِ ِِِمْنکَِِِْمَنَعنِییَِِِلَنِِِْأَنَّهِ ِِوَِِِبَارَِزهِ  ِِأَتَْيت کَِِِأَنِِِْإِِلَِِِّبَنِينِ ِِوََِِِمالِ ِِِمنِِِْنَافِعِ ِِِعْنَدکَِِِیَْنَفع 

َحمَّدِ َِعلَىَِِفَصِلِ َِسلِيمِ ِبَِقْلب ِ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

برای ارتکاب آن در روشنایی روز، خود را از  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که  

بندگانت پنهان کردم اما در تاریکی شب به خاطر تجری نسبت به تو در پیشگاهت آشکارا مرتکب  

آن شدم، با آنکه میدانستم سرّ پیش تو آشکار است و پنهان، نزد تو هویداست و اینکه هیچ مانعی  

تو به من سودی نمیبخشد مگر این که با قلب سلیم    از تو باز نمیدارد و چیزی از مال و اوالد پیش 

 نزد تو آیم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 



مَِّ– ۴۶ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِأَوِِِْتَْحِذیرِکََِِِعنِِِْاْلَغْفلَهَِِِی َعِق بِ ِِوَِِِلِِذْکرِکَِِِالنِ ْسيَانَِِِی ورِثِ َِِذْنب ِِِلِک 

َِِمِاَِِخْيرِِِِِمنِِِْی ْؤیِسِ ِِأَوَِِِْغْيرِکَِِِدِِِعنِِِِْمنِِِْالرِ ْزقِِِِطَلَبِِِِفِیِِیَْطَمعِ ِِأَوِِِْأَْمرِکَِِِِمنِِِْاْْلَْمنِِِِفِیِِی َماِدی

َحمَّدِ َِعلَىَِفَصِلِ ِِعْنَدکَِ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

ای هر گناهی که باعث فراموشی یاد تو و غفلت از هشدارهایت  بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم بر

خواهد بود، یا مرا در امنیّت 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  

 رین آمرزندگان گونه گناهم را بیامرز ای بهت

مَِّ– ۵۶ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِوََِِِعنِ یِِالرِ ْزقِِِِاْحتِبَاسِِِِفِیَِِعلَْيکََِِِعْتبِِیِِبَِسبَبِِِِلَِحَقنِیَِِذْنب ِِِلِک 

مِِِْبِاِِلْستَِکانَهِِِِِعبَاِدکَِِِإِلَىَِِمْيلِیِِوََِِِعْنکَِِِإِْعَراِضی عِِِِوَِِِلَه 
ِلَکََِقوِِِْأَْسَمْعَتنِیَِِقدِِِْوَِِِإِلَْيِهمِِِْالتََّضر 

ْحَکمِِِِفِی ونَِِِماِِوَِِِلَِربِ ِهمِِِْاْسَتکان واَِِفَماِِکَِتابِکَِِِم  ع  َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِیََتَضرَّ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِوَِِِم 

 اْلَغافِرِینََِِِخْيرَِِیَاِلِیِِاْغِفْرهِ 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که بر من نوشته شد به خاطر پرخاشگریم با تو  

م نرسیدن روزی و به خاطر رفتن از در خانه ات به سوی بندگانت همراه با تضرع واظهار  در هنگا

خضوع و کوچکی در نزد آنان در حالی که کالمت را در کتاب متینت به گوشم رسانده بودی که  

“آنان برای پروردگارشان اظهار خضوع و تضرّع نکردند.” ؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و  

 گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان این گونه 

مَِّ– ۶۶ کَِِِوَِِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ْربَهِ ِِبَِسبَبِِِِلَزَِمنِیَِِذْنب ِِِلِک  ِِاْسَتْبَدْدتِ ِِأَوِِِِبَِغْيرِکَِِِِعْنَدَهاِِاْسَتَعْنتِ ِِک 

َحدِ 
َحمَّدِ َِِعلَىَِفَصِلِ ِد ونَکَِِِِمْنَهاِبِأَ َحمَّدِ ِآلِِِوَِِم   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 



بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که همراهم گشت به خاطر گرفتاری که در آن از  

غیر تو کمک خواستم، یا در آن گرفتاری به کسی جز تو پناه بردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود  

 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 

مَِّ– ۷۶ کَِِوَِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِِالتََّواض عِِِإِلَىَِِدَعانِیِأَوَِِْغْيرِکَِِِمنِِْاْلَخْوفَِِِعلَىَِحَملَنِیَِِذْنب ِِِلِک 

َِِمْعِصيَتِکَِِِفِیِِطَاَعَتهِ ِِلِیَِِزیَّنَِِِأَوِِِِْعْنَدهِ ِِفِيَماِِالطََّمعِ ِِإِلَْيهِِِِاْسَتَمالَنِیِِأَوَِِِِخْلِقکَِِِِمنِِِِْْلََحدِ 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ َِِعْنکَِِِلِِیِِِغَناِِِلَِِِإِلَْيکَِِِبَِحاَجتِیِِأَْعلَمِ ِِأَنَاِِوَِِِهِِیَدِِِِفِیِِلَِماِِاْستِْجَرارا ِ ِِآلِِِِوَِِِم 

َحمَّدِ   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا واداشت که از غیر تو بترسم، یا مرا به  

مخلوقاتت کشانید، یا به طمع آنچه نزد او بود به سوی او مایل شدم، یا    تواضع کردن پیش یکی از

به خاطر بهره مند شدن از آنچه او داشت پیروی اش را در معصیت تو برای من زینت داد ، در حالی  

که من میدانم همواره به تو محتاجم و هرگز از تو بی نیاز نیستم؛ پس بر محمد و آل محمد درود  

 ه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان فرست و این گون

مَِّ– ۸۶ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  تِِِْأَوِِِْبِلَِسانِیَِِمَدْحت هِ َِِذْنب ِِِلِک  ْنت هِ ِِأَوِِِْنَْفِسیِِإِلَْيهَِِِِهشَّ َِحسَّ

وَِِِوَِِِبَِمَقالِیِِإِلَْيهَِِِِحَثْثتِ ِِأَوِِِْبِِفَعالِی َحمَّدِ ِِلَىعََِِِفَصِلِ َِِعلَْيهِِِِت َعِذ ب نِیَِِقبِيحِ ِِِعْنَدکَِِِه  ِآلِِِِوَِِِم 

َحمَّدِ   .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِیِاْغِفْرهِ ِوَِِم 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با زبان آن را مدح کردم، یا نفسم به سوی آن  

مشتاق گشت، یا با کردار خود آن را نیکو جلوه دادم، یا با گفتارم به آن تشویق کردم، در حالی که  

آن نزد تو قبیح بوده و بر آن عذابم میکنی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم  

 را بیامرز ای بهترین آمرزندگان 



مَِّ– ۹۶ کَِِوَِِاللَّه  ِلِ ِِأَْسَتْغِفر  ِاْستِْصَغاَرهِ ِلِیَِصوََّرتِِِْوَِِلَهِ ِاْستِْقاَلِل ِِنَْفِسیِفِیََِِّمثَّلَْتهِ َِِذْنب ِِِلِک 

َحمَّدِ َِِعلَىَِِفَصِلِ ِِفِيهِِِِأَْوَرطَْتنِیَِِحتَّىِِبِهِِِِاِِلْستِْخَفافََِِِعلَیََِِِّهوَّنَتِِِْوَِ َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِاْغِفْرهِ ِِوَِِِم 

 .اْلَغافِرِینََِِخْيرَِِیَاِلِی

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که نفسم در من آن را کم نشان داد، پس حقیر  

و خفیف شمردن را بر من آسان کرد تا آن که مرا در ورطه ی آن   شمردن آن را برایم مجّسم نمود،

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

مَِّ– ۰۷ ِلِ ِِأَْسَتْغِفر کَِِِوَِِِاللَّه  رِیِِآِخرِِِِإِلَىَِِعلَیَِِِّوَِِِفِیَِِِِّعْلم کَِِِبِهَِِِِجَرىَِِذْنب ِِِلِک  م  ِِيعِِبَِجمِِِِع 

ن وبِی ِِوََِِِقِدیِمَهاِِوََِِِجلِيلَِهاِِوََِِِدقِيِقَهاِِوََِِِکثِيرَِهِاِِوََِِِقلِيلَِهاِِوََِِِخطَائَِهاِِوََِِِعْمِدَهاِِوَِِِآِخرَِهاِِوَِِِِْلَوَّلَِهاِِذ 

ْذنِب هِ ِِأَنَاَِِمِاَِِجِميعِِِِوََِِِعاَلنِيَتَِهاِِوَِِِِسرِ َهاِِوََِِِحِدیثَِها َِِعلَِىِِیَِت َصلِ ِِِأَنِِِْأَْسأَل کَِِِوَِِِإِلَْيکَِِِأَت وبِ ِِوَِِِم 

َحمَّدِ  َحمَّدِ ِِآلِِِِوَِِِم  ِِلِِعبَاِدکََِِِفإِنَِِِّقِبَلِیِِاْلِعبَادَِِِِمظَالِمِِِِِمنِِِْأَْحَصْيتََِِِماَِِجِميعَِِِلِیِِتَْغِفرَِِِأَنِِِْوَِِِم 

وقا َِِعلَیَِّ ق  ْرتََهنِ ِِأَنَاِح  َهاِبَِهاِم  اِحِميِأَْرَحمَِِیَاِِشْئتَِِأَنَّىِوَِِِشْئتََِِکْيفَِِِلِیِتَْغِفر   .نالرَّ

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 سهوی، و کم و زیاد، ظریف و باریک و یا  

ی  جلیل و بزرگش، قدیم و جدیدش، پنهان و آشکارش، و همه ی آن گناهانی که من مرتکب آن م 

شوم و به سوی تو توبه میکنم. و میخواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و همه ی مظالم  

بندگان را که بر ذمه ی من آمده و تو آن ها را به شماره آورده ای ببخشی؛ زیرا بندگانت برگردنم  

ز ای  حقوقی دارند که من در گرو آنها هستم، پس هرگونه و هر زمان که خواستی آن ها را بیامر

 مهربانترین مهربانان 


