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 منان عزیز: ؤ سخنی با م

من در متون مختلف از سااااایتماال مختلف تاک دمام تجد  متو اک ال ود ادت  اا ی در 
بجدی عبارات ال همینطور ادت ف در حجتات تلامت زیادل شد ، از طج ی این ادت  ات  

شااد، ل ا بک لمجک عجبی از این اسااتارار مو ود بود با من زیز دیدم میدر صااو ی تک با 
ن یعنوان یک طلبک توچک این مجز ال بو   صاامیگ فج تگ   شاای داشااتک باشااگ  ا من ا

اسااتارار را بک صااورت  صااهیب شاادم با  و ک بک زتات زیج  میک تنگ ال در ادتیار شااام  
 مؤمنان بزرفوار مجار دهگ:

عبارات مختلف بود ساااکی تجد  عبارت  امکا را بیاالر  یا  بجدی موارد ازدتی تک -
 حتی در  ایی تک امتان داشم هج دال عبارت را.

 ایی تلامت بود تک ساکی در بجدی  اها بین زساخک هال مختلف ادت ف در  ابک -
تجد  با بجرسای زساو ال حتی اکمتان  طبیب با زساخک التاالزیتی تتال بلد اکمین 

ال همینطور ر وع بک لاتنازک هال عجبی مورد بما را   eshia.irمو ود در ساااایم  
 ازتخال تنگ ال بیاالر .

در  اهایی در بجدی زسااخک ها تلام ی افااا ک  ج بود تک ان را هگ در من سااکی   -
 تجد  بیاالر 

در بساایارل از  اها ادت ف در حجتات ال زهوم دوازدن تلمک بود تک در این موارد  -
ینطور  طبیب با زساااخک التاالزیتی م تور در ساااکی تجد  با  و ک بک مکنا ال هم

ال تک صاهیب بود ال همینطور ر وع بک لاتنامک هال عجبی، زهوم  eshia.irساایم  
یاا در صاااورت صاااهام ال اک هاال مو ود زهوم ال تاک باا من تتاال بلاد اکمین در 

 سایم م تور مطابقم داشم را بیاالر .
د استرادم تجد  ال  اهال  از صوت با لمجک عجبی مو و  قط بجال متان هال المف  -

 المف را طبب صوت م تور با ع مم الیجفول » ، « مشخص ال هامهنگ تجد .
در  اییجات ما تور  و مگ بج رالل من عجبی بود ال  ز  ااهاایی تاک ا راامی متو اک   -

میشاااد   اییجل در من  ج مک  ارسااای  یداد  ال بک همین  ج مک مو ود اعتامد 
 تجد .

اعجال ف اشاتک زشادم بود مازند الف مقصاورم »   « این را ساکی تجد   اهایی تک  -
 هگ بگ ار   ا دوازدن من راحتا شود.

 من را هگ سادم ال درشم طجاحی تجد   ا دوازدن راحتا شود. -



در   ش هاال ما تور من دود را مکصاااو  از دطاا ال اشاااتباام  یادازگ ال امیادالار   -
ش ط ل ال بزرفواران دیگجل این احیازا زقصاای یا اشااتباهی در تار من باشااد با   

 اص حات بما شود  ا مو ب استرادم بما مؤمنین شود.
امیادالار  داداالزاد این   ش ازاد  را از من باک عنوان یاک طلباک توچاک مبول تناد ال  -

 زقصمال ان را بک  ضل ال تج  ال  بّاریتش  ربان تند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال مو ب حسانک ال صادمک  اریک بجال    ایز اسامهجفوزک اساترادم ال ازتشاار این من  -
ال افج مبل از ان صالوا ی  مم سا متی ال  کجیل در  ج    شاود ازتشااردهندفان می
 شو .برجستید ممنون می )عج(ال ظمور اما  زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التامس دعا

 طلبک ال فمنا 
  



معصیت بودن بسیاری از کارها غافلند و به گناه بودن آن توجه ندارند. این استغفار  مردم و حتی متدینین و خوبان، از  
رشیفی که از امیراملؤمنین نقل شده است و در هفتاد بند است عالوه بر جامع بودن و توجه به این گونه گناهانی که  

، بسیار مقرّب  در آیات و روایات    دنکر  استغفار  برای  غالباً مورد غفلت ماست و دارا بودن آثار معنوی و دنیوی مذکور
قطعا از منت زیبا این استغفار    آثار عجیبی از آن ظاهر میشود.  به فضل الهی حتام  است و اگر کسی آن را با توجه بخواند

مثال قبل خواب یا هر موقعی که بخواهیم بخشی از این استغفار را بخوانیم و طی    ، در هر زمانی میتوان استفاده کرد 
اقتدا کنید بعد از مناز    )ع( خواهید کامل به موالیامن أمیراملؤمنین علی متعدد یک دور آن را ختم کنیم. اما اگر میروزهای  

 صبح به طور کامل از این استغفار زیبا با معانی بلند و عمیق استفاده کنید. 

   46 -  38:  صالحصني ص والدرعلبلداألمنيا

 : لِّ لَيْلٍَة ِبَعِقِب َركَْعتَِي الَْفْجِر ااِلْستِْغَفار  َسبِْعنَي مَرًَّة ِِف َسَحِر ك   علیه السالم يَْستَْغِفر   ِلیكَاَن عَ 

 بند میباشد و موال آن را هر سحر بعد از مناز صبح میخواندند:  70این استغفار علی علیه السالم است که در 

 گاحین الجّ ا  حمک الّج بسگ الل  

  

أ    گ  أَلل م    -1 ِِبَک  إِِّني  َعلَْيَك  زِلْم    لَی  عَ   ،  وزَِتكَ ثِْني  الث َناَء    َما  ِبِک 
  لَک    ْسَتْوِ ب  اَل الْم    ،   ک  زَْرِِس ِِبَا أَزَْم أَْهل    َعلَی  لََك    ِمج  اَل أ    ،   َعلَْيكَ 

  ،   زَْم َأ   ک  ا  زِْکَگ اْْلِل  گ  أَلل م    ،  ِِف َمْدِر َ َساِد زِي ِتي اَل َفْکِف يَِقيِني
  ،   أَزَْم    أَزَا اَل زِْکَگ الَْمْوَل    ول  اَل ِبْئَس الَْمْجب    ،  أَزَْم   الج ل    ْکگَ اَل زِ 

  ،   أَزَا   وك  اَل ِبْئَس الَْمْمل    ،  أَزَْم   أَزَا اَل زِْکَگ الاَْملِك    اَل ِبْئَس الَْکْبد  
أَْذزَْبم   َمْد  َذزِْبي  َ كَْگ  َعْن  َمدْ اَل    ،  َ َکَرْوَت    م  جَمْ أَ ْ   كَْگ 

اَل كَْگ   ،  زِیَؤاِد ْ      َ لَگْ   أَْدطَأْت    كَْگ َمدْ ال    ،  ِمیْج      َعنْ   َم َ َصَرهْ 
ْدت     ،   َ أََملَْتِني َعَْثَِت  َعََثْت   َمدْ اَل كَْگ  ، َعنيی َ َتَجااَلزَْت  َمْد  ََکم 
ِت   ی  ْ ِِّن َعلَ اَل لَْگ  َأْد     ،   لَِ زِْبي  ِقج  الْم    ،  لَِنْرِِس   الِگ  ظ  ال َ أَزَا    ،   ِغج 

اَل    ،   َك لَِ زِْبيأَْسَتْاِرج    ،   وِل ز  َ َيا َغاِ َج ال     ،   ِبَخِطيَئِتي  ْکَاِف  الْم  
  اْْلَِ ابَِة اَل أَْهل    أَْهل    َ أَْحِسْن إَِ ابَِتي َ ِإز كَ   ،  َك لَِکَْثَِت أَْسَتِقيل  
 الَْمْاِرجَِة.  اَل أَْهل   الت ْقَوى  



 

اقرار    نم،ی قیو ضعف    تیشدم، و به سبب فساد ن  ت یتو موفق به ثناگو  یار ی که به    م یگوی! تو را حمد م   ا ی: بار خدا1  بند
  ی هست  یتو خوب معبود و خوب پروردگار   بارالها، مدح کنم،  ی که ناتوانم که تو را آنطور که مستحق و سزاوار هست  کنمیم

  !ی و من بد مملوک  یهست  یخوب مالک  تو  !یده او من بد بن  ی هست  ییخوب موال  تو  هستم!  یا  افته یو من بد پرورش  
  اریبس  چه!ی که از من رس زد و تو از آن گذشت  یی جرم ها  ار یو چه بس  یکه مرتکب شدم و تو عفو منود   ی گناه   اریبس  چه

  ار یچه بس  و  !یها که عمداً مرتکب شدم و تو از آن درگذشت   یبد  ار یو چه بس  یمرا مؤاخذه نکرد   ی خطاها کردم، ول 
منم که به خود ظلم    نیا  نکیا   !یخذه نکرد ؤا و مرا بر غفلتم م  ،یمنود  یلغزش ها که از من رس زد و از آن چشم پوش 

و    ی که گناهانم را ببخش  خواهمیآمرزنده گناهان! از تو م  یاعرتاف دارم. پس ا  میکرده ام و به گناهم اقرار و به خطاها
 !ی تو سزاوار اجابت و اهل تقوا و آمرزش  اجابت کن که  ی ک یپس به ن  ،یدرگذر  م یاز لغزش ها

 

  ،   لي َذزٍْب َمِوَي بََدِِّن َعلَْيِک ِبَکاِ َيِتكَ لِك    كَ أَْسَتْاِرج  إِِّني    گ  أَلل م    -2
إِلَْيِک يَِدي ِبَتْوِسَکِة    أاَْل بََسطْم    ،   ِبَرْضِل زِْکَمِتكَ   ْدَرِت م    أاَْل زَالَْتک  
ِبِسْاِكَ   اْحَتَجْبم    أاَلِ   ،  ِرزِْمكَ  الن اِس  ِمَن  ِ يِک    ا  كَلْم    أاَلِ   ،  ِ يِک 

ِ يِک    َعلَی  ِمْن َسطَْو َِك    اَل اَلثِْقم    ،  أَزَا ِكَ   َعلَی    ِعْنَد َدْوِِف ِمْنک  
ٍد اَل م   َعلَی  لي  َ َص   ،  كَجَِ  َعْرِوكَ   َعلَی  ِ يِک    اَل َعو لْم    ،  ِبِهلِْمكَ  َهم 

 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. ی لِ  اَل اْغِرجْم   ، الِکِ 
 

: با خدایا! از تو مسألت آمرزش دارم، از هر گناهی که به واسطه ی عافیت بخشی تو، بدنم بر آن توانا شد؛ یا به  2بند  
آن دست یافتم؛ و یا با پرده پوشی تو،   واسطه نعمت فراوان تو به آن قدرت پیدا کردم؛ یا به واسطه ی رزق واسع تو به 

در آن گناه از مردم پنهان ماندم؛ یا هنگام هراسم از گناه، در آن معصیت بر صرب و درنگ تو تکیه کردم و در آن گناه،  
ازخشم بر من، به حلمت اعتامد کردم و آن را بر عفو کریامنه ات واگذار منودم، پس بر محمد و آلش درود فرست و  

 ندگان.گناهانم را بیامرز ای بهرتین آمرز  این گونه

 

ْدِِّن  أاَْل ي    ،  كَ َغَضبِ   إَِل  و  لي َذزٍْب يَْدع  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -3
َعام     آزِیأاَْل يَنْ   ،  َما زََمْيَتِني َعْنک    إَِل  ِِب    أاَْل ََيِيل    ،   ِمْن َسَخِطكَ 
ٍد اَل الِکِ م   َعلَی  َ َصلي    ، َدَعْو َِني إِلَْيکِ  يَا َدْْيَ    ی لِ   اَل اْغِرجْم    ، َهم 
 الَْااِ ِجيَن. 



 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هرگناهی که مرا به سوی غضبت فرا میخواند؛ یا مرا به سوی خشمت نزدیک 3بند  
نهیم کرده ای می کشاند؛ یا از آنچه که مرا به سوی آن دعوت منوده ای دور می مناید؛  میسازد؛ یا مرا به سوی آنچه که  

 آمرزندگان. نپس بر محمد و آلش درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز ای بهرتی

 

إِلَْيِک أََحداً ِمْن َدلِْقَك    لي َذزٍْب اْسَتَملْم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -4
ْيم    ِمْنک    ک  َ َکل ْمت    ،  ِبِهيلَِتي  ک  أاَْل َدَدْعت    ،   ِبَاَوايَِتي   َما َ ِمَل اَل َعم 
  َك َغداً ِبأاَْلَزاِري اَل أاَْلَزاٍر َمَع أاَْلَزاِري اَل لَِقيت    ،  َما َعلِگَ   َعلَْيِک ِمْنک  

ٍد اَل الِکِ م    َعلَی  َ َصلي  ،  يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  یلِ  جْم  اَل اْغرِ  ،  َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که بنده ای از بندگانت را با فریب کاری به سوی آن کشاندم و با  4بند  
نقشه و خدعه او را فریب دادم؛ آنگاه گناهی را که منی شناخت به او یاد دادم و جلوی دید او را از آنچه میدانست  

م و میدانم که فردای قیامت باید با وزر و وبال گناه دیگران، عالوه بر گناه خود، با تو مالقات کنم؛ پس بر محمد  گرفت
 و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

َعِن   ِضل  اَل ي   ،  الَْايي  إَِل  و لي َذزٍْب يَْدع  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج   گ  أَلل م   -5
ْزَق اَل ََيْه    ِقل  اَل ي    ،  ْشدِ الج    ْخِمل  اَل ي    الت لَْد[   ]اَل یَْمَهب    ةَ االْرَبَكَ  والجي

كْجَ  ٍد  م    َعلَی  َ َصلي    ،   ال ي دٍ م    اَل الِ َهم  يَا َدْْيَ    یلِ   اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 الَْااِ ِجيَن.

 

اهی که به سوی گمراهی می کشاند و از راه رشد دور می کند، و روزی  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گن5بند  
  محمد   و نام آدمی را از خاطره ها میربد، پس بر محمد و آل  [میراث گذشته را نابود ]  را کم و برکت را از بین میربد،  

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

 

  لِی ِ يِک َ َواِرِحي ِِف لَيْ   لي َذزٍْب أَ َْکْبم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -6
اَل َک ِسْاَ إِک  َما    ،   ِمْن ِعَباِدَك ِبِسْاِي  اَل َمِد اْسَتَاْت    ،   اَل زََماِري 



ٍد اَل الِ م    َعلَی  َ َصلي    ،   َسَاْ َِني دٍ م    َهم  يَا َدْْيَ    یلِ   اَل اْغِرجْم    ،   َهم 
 الَْااِ ِجيَن.

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که در شب و روزم، اعضا و جوارحم را در آن گناه خسته کردم و  6بند  
حفظی جز پوشش تو نیست؛ پس بر  خود را در پرده ی پوشش خویش، از بندگانت پنهان کردم، در حالی که پرده ی  
 محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهانم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م  -7 لِك اَل  لَِمْتِك َك  أَْعَداِِئ  ِ يِک  َرَصَدِِّن  َذزٍْب    ،   لي 
كَأَِّني لََك    ،   َ ِضيَهِتي   َعلَی  ْگ  ِکْنم  ْگ َعنيي اَل لَْگ    َ ََصَْ َم كَْيَده  

اَل طَاَل َما    ،  ِنيْمِمل  َ ت    ِص يَا َرلي أَعْ   َمَتى    إَِل  اَل    ،  َ َنََصْ َِني   لِی  الَ 
  َ أَْعطَْيَتِني   یوِء ِ ْکلِ س    ی  َعلَ َك  اَل َسأَلْت    ،  َؤاِدْ ِِّن َك َ لَْگ    َعَصْيت  

  َعلَی  َ َصلي    ،  ی  َك َعلَ ِعْنَدَك ِبِنْکَمٍة ِمْن زَِکمِ   و   كٍْج يَق  ش    َ أَي    ،
ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. یلِ  اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که دشمنانم با آن درپی آبروریزی من بودند و تو نقشه ی آنها را  7بند  
تا کی  داندی و کمکشان نکردی که مرا  راز من برگ توام که مرا یاری کردی .پروردگارا،  مفتضح کنند؛ گویا من دوست 

معصیت کنم تو را و تو مهلتم دهی؟! چقدر معصیت کردنم طوالنی شده و تو مؤاخذه ام نکرده ای و با وجود بدِی 
مت هایت قرار  کردارم از تو درخواست کردم و تو عطا منودی؟! پس کدام شکر است که بتواند در برابر حتی یکی از نع

 گیرد؟ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

ْمم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -8 گ   ث    ،  إِلَْيَك ِ يِک  َْوبَِتي  لي َذزٍْب َمد 
ِبكَ ِبَتكَج    اَلاَ ْمم   َمَسِمي  أَْشَمْدت    ،   ِ   بِ   َعلَی    اَل  َ لَِك  زَْرِِس 

َ لاَم  َمَصَدِِّن   ،  َمْکِصَيِتكَ   إَِل  َعائٍِد    َغْْي    أَِّني   ،   اَءَك ِمْن ِعَباِدكَ لِی أاَلْ 
ْيطَان     إَِل  اَل َدَعْتِني زَْرِِس    ،  اَل َماَل ِِب إِلَْيِک الِْخْ َکن    ِبكَْيِدِم الش 



اَل أَزَا    ،   ِمنيي َعلَْيكَ ْجأًَة  َحَياًء ِمْن ِعَباِدَك      ْسَتَاْت  إِ   ،  الِْکْصَيانِ 
زَظَجََك    ب  اَل َک يَْهج    ،   ِسْاٌ اَل َک بَاٌل   ِني ِمْنكَ ن  كِ َک ي    أَز ک    أَْعلَگ  
گ   ث    ،  َما زََمْيَتِني َعْنک    إَِل  الَْمْکِصَيِة    َك ِِف َ َخالَْرت    ،    ِحَجاٌل ی  إِلَ 

ْاَ َعنيي اَل َسااَليْم   أَِّني لَْگ أََزْل لََك طَائِکاً  كَ  ،  اَءكَ لِیأاَلْ   كََشْرَم السي
م    إَِل  اَل   َ اِزعاً   ،  َساِرعاً أَْمجَِك  اَلِعيِدَك  ِمْن    َعلَی    بيْسم  َ ل    ،  اَل 

ِني ِبَاْْيِ ِسَمِتِمگْ َ لَْگ      ،   كَ ج  اْ ِبِسْيَِت َغي  ِعَباِدَك اَل َک يَْکجِف     َسمي
لَْتِني ِِف َذلَِك َعلَْيِمْگ  ث    ،   ِمْثَل زَِکِمِمْگ    َعلَی  بَْل أَْسَبْاَم    ، گ  َ ض 

اَل َ ْضِل   ،   اَل َما َذلَِك إِک  ِبِهلِْمكَ   ،  كَأَِّني ِعنَْدَك ِِف َدَرَ ِتِمگْ   َحت ى  
  ی  َعلَ   كَاَم َسَاْ َک    َك يَا الل ک  َ أَْسأَل    ،  َمْوَکيَ   َ لََك الَْهْمد    ،   زِْکَمِتكَ 
 يَا أَْرَحَگ الج اِحِمنَي.  ،  أَْن َک  َْرَضَهِني ِبِک ِِف الِْقَياَمةِ  ، ا زْيَ ِِف الد  

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که در آن توبه ی خویش را تقدیم به تو کردم، سپس مواجه شدم  8بند  
گرفتم که دیگر به سوی معصیت باز    بر خود شاهد  تبا کرامت و قسم یاد کردنم به تو و اولیاءت را از میان بندگان

منیگردم 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 

تو پنهان منیکند و هیچ حجابی نظر تو را از من منی پوشاند. پس تو را    هیچ پرده و بابی مرا از  بود در حالی که میدانم
مخالفت کرده و به آنچه مرا از آن نهی کرده بودی مبادرت منودم، سپس پرده را کنار زده و خود را با اولیاءت قرار دادم،  

یدهایت هراسان بوده ام. ظاهرم را آنگونه آراستم که بر  گویا همیشه مطیع تو بوده و به سوی اوامرت شتابان و از تهد
مشتبه شد، در حالی که غیر از تو از درون من آگاه نبود، تو نیز مرا جز آنگونه که آنها مرا میشناختند معرفی   تبندگان

ویا نزد تو،  نکردی، بلکه حتی نعمتهایی را که به آنها میدادی به من هم عطا کردی. سپس مرا به آنها برتری دادی، گ
همرتبه آنها هستم اینها همه نیست مگر به واسطه ی حلم و بردباری تو و نعمت فراوان تو بر من. پس حمد و سپاس  
! از تو درخواست میکنم ای خدا ! هامنطوری که اینگونه گناه را در دنیا مستور و پنهان   ازان توست ای موالی من 

 رتین رحم کنندگان!ساختی، در قیامت نیز مرا رسوا نکنی ای به

 

أَْسَتْاِرج    گ  م  أَلل    -9 لِك  اَل  َسِمجْت  َك  َذزٍْب  الت أَِّني   لِیلَيْ   لَک    لي    ِِف 
   ََخط أْت    َحت ى إَِذا أَْصَبْهم    ،  وِدمِ    ال    إَِل  ِص  اَل الت َخل    ،   ِْلِ َْيازِکِ 



الِِهنيَ  الص  ِبِهلَْيِة  م    ،  إِلَْيَك  أَزَا  َرل  ْضِمٌج  اَل  يَا  رَِفاَك  ِدَ َف 
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   الَْکالَِمنيَ  دٍ َهم  يَا َدْْيَ    لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 الَْااِ ِجيَن.

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که با رصف وقت و تأمل برای انجام آن، شب را به بیداری گذراندم  9بند  
شوم، ولی صبح که شد در زّی صالحین به سوی تو گام برداشتم، در حالی که خالف رضایتت را در    تا توانستم مرتکب

درون خود پنهان کرده بودم ای پروردگار عاملیان ! پس بر محمد و آلش درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای  
 بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -10 لِك اَل  َذزٍْب َك  َظلَْمم  لي  الَ     ِمْن  لِی  ِبَسَبِبِک  اً 
ِ يِک ِبَاْْيِ    أاَْل  َكَل ْمم    ،  اّلاً ِمْن أَْعَدائِكِ د  ِبِک ع    أاَْل زَََصْت    ،   ائِكَ لِی أاَلْ 

ٍد اَل م    َعلَی  َ َصلي    ،  َغْْيِ طَاَعِتكَ   إَِل  ِ يِک    أاَْل زََمْضم    ،  َمَهب ِتكَ  َهم 
دٍ اِل م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 

 

ی از اولیایت ظلم کردم، یا یکی از  : بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم از هر گناهی که به واسطه ی آن به ولیّ 10بند  
محمد  دشمنانت را یاری کردم، یا به جهت غیر محبت تو سخن راندم، یا در غیر مسیر طاعتت به آن اقدام کردم؛ پس بر  

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

 

  َك إِلَيْکِ َ َخالَْرت    لي َذزٍْب زََمْيَتِني َعْنک  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -11
ْر َِني إِي ام    ،   ْرِِس لِنَ   ک  َ َزي ْنت    لِی  أاَْل َمب ْهَتک    ،  َعلَْيکِ  َ أََمْمم    أاَْل َح  
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ، دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.   لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که مرا از آن نهی کردی و من مخالفت تو منودم؛ یا  11بند  
آن را برایم زشت شمردی و من آن را برای  مرا از آن بر حذر داشتی و من بر ارتکاب آن ایستادگی کردم یا  

 آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!و  خود زینت دادم؛ پس بر محمد 

 



  اَل  ََمااَلزْم    ،  َ أَْحَصْيَتک    ک  لي َذزٍْب زَِسيت  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -12
  إِلَْيَك ِمْنک    ْبم  اَل لَْو      ،  َعلَی    َ َسَاْ َک    ِ یکِ   كَ َ اَهجْ   اَل      ،  ِبِک َ أَثَْبت ک  
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   لََاَرجْ َک   دٍ َهم  يَا َدْْيَ    لِی  اَل اْغِرجْم    ،   َهم 

 الَْااِ ِجيَن.
 

آن را فراموش کرده ام ولی تو آنرا شمرده ای، و آن را سبک     : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که12بند  
تو آنرا پوشانده ای و اگر از آن توبه میکردم    سپس  ،مرتکب شده امنزدت  شمرده ام و تو آن را نوشته ای، و آشکارا آن را  

 محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! حتامً می آمرزیدی؛ پس بر محمد و آل

 

ِ يِک َمْبَل ازِْقَضائِِک    لي َذزٍْب  ََوم ْکم  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -13
الْک   َ أَْمَملَْتِني ق   َْکِجيَل  أَْدلَْيَم    ،  وبَِة  َ لَْگ    َعلَی  اَل  ِِف    ل  ا ِسْااً 

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   َعنيي َ ْمداً َهْتِكِک   دٍ َهم    اَل اْغِرجْم    ،   َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که تعجیل عقوبت را قبل از پایان یافنت گناه توقع داشتم ولی  13بند  
و با این همه از هیچ کوششی در هتک آن فروگذار نکردم؛ پس محمد    افکندی  بر من مهلتم دادی و پرده ی پوشش را 

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

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -14 لِك  اَل  أاَْل    ،  َعنيي َرْحَمَتكَ   لي َذزٍْب يََْصِف  َك 
  َعنيي زِْکَمَتكَ   ِزيل  أاَْل ي    ،  كََجاَمَتكَ ِني  أاَْل يَْهجِم    ،  ِِب زَِقَمَتكَ   ِهل  ي  
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ، دٍ َهم   . يَا َدْْيَ الَْااِ ِجينَ   لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

آورد، یا  : با خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که رحمتت را از من باز میدارد، یا عذابت را بر من فرود می 14بند  
آل محمد درود فرست و این گونه  و  کرامتت محروم میسازد، یا نعمتت را از من زایل میسازد؛ پس بر محمد  مرا از  

 گان!د بیامرز ای بهرتین آمرزن گناهانم را



 

  الَْبَ ءَ   ِهل  الَْرَناَء أاَْل ي    ورِث  لي َذزٍْب ي  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -15
اَمءِ   أاَْل يَْهِبس    ،   الِْاطَاءَ   اْْلَْعَداَء أاَْل يَكِْشف    أاَْل يَْشَمم    ،   َمطَْج الس 
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ، دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجينَ   لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

یا بال را فرود می    : با خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که هالک را به دنبال می آورد، 15بند  
آورد، یا شامتت دشمنان را در پی می آورد، یا پرده را میدرد، یا قطرات آسامن را حبس میکند؛ پس بر محمد  

 و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهانم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

ْت  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -16  ِبِک أََحداً ِمْن َدلِْقكَ   لي َذزٍْب َعْي 
ْمم  ث    ، ِمْن ِ ْکِل أََحٍد ِمْن بَِجي ِتكَ  ک  أاَْل َمب ْهت   ، َعلَْيِک اَل    گ   ََقه 

ٍد اَل اِل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  َمْکِصَيِتكَ   َعلَی  ْجأًَة ِمنيي       ک  ازَْتَمكْت   َهم 
دٍ م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 

 

: بار خدایا ، از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که کسی از بندگانت را به آن رسزنش کردم؛ یا در  16بند  
فعل کسی از مخلوقاتت آن گناه را تقبیح کردم، اما پس از آن خودم وارد آن گناه شدم و مرتکب گشتم به  

م را  انرست و این گونه گناهخاطر جرأتی که از من بر عصیانت رس زد؛ پس بر محمد و آل محمد درود ف
 بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    - 17 لِك اَل  َذزٍْب    َك  ِمْنک    ْبم  لي  اَل    ،  إِلَْيَك 
َك اَل أَزَا َعلَْيِک اَل رََهْبت   ، ِمْنكَ  ِ ْکلِِک َ اْسَتْهَيْيم   َعلَی   أَْمَدْمم  

ِ يکِ  أَزَا  ِمْنک  اْسَتَقلْت  گ   ث    ،  اَل  ع    َك    َعلَی  َ َصلي    ،  إِلَْيکِ   ْدت  اَل 
ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 

 



: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از آن توبه کردم و بر انجامش اقدام منودم، پس از تو حیا  17بند  
ه مرتکب آن بودم، و از تو میرتسیدم در حالی که من در انجام آن گناه غوطه ور بودم؛ پس از تو  میکردم در حالی ک

خواستم که از من درگذری در حالی که باز به سوی آن برگشتم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم  
 را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -18 لِك  اَل  ثَو رََك  َك  َذزٍْب  ِِف    ،   َعلَی  لي  اَلَ َب  اَل 
ٍة    ک  أاَْل َعْقٍد َعَقْد     ،   َك َعلَْيکِ ِبَسَبِب َعْمٍد َعاَهْد     لِیِ کْ  لََك أاَْل ِذم 

َذلَِك ِمْن    گ  زََقْضم  ث    ،  ِْلََحٍد ِمْن َدلِْقكَ   ،  ِبَما ِمْن أَْ لِكَ   الَْيم  
اَل    بَِل اْسَتَزل ِني َعِن الَْوَ اِء ِبِک الَْبطَج    ،  َجْغَبِتي ِ يکِ الَرٍة لِ َغْْيِ َض  

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  اْسَتَهط ِني َعْن ِرَعايَِتِک اْْلََش   دٍ َهم    ،   َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی  اَل اْغِرجْم  

 

شعله ی غضب تو را بر من مشتعل ساخت و باعث شد    که : بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم برای هر گناهی 18بند 
در اثر ارتکاب آن به خاطر عهدی که با تو بسته بودم، یا پیامنی که با تو داشتم، یا قََسمی که برای یکی از مردم به  

امن را بدون  و پی   خاطر تو خوردم، گناهی بر ذمه ی من الزم آید. اما پس از آن به خاطر میل و رغبتم به گناه ، آن عهد
نقض کردم؛ بلکه خوشگذرانی مرا از وفای به آن بازداشت و رسمستی مرا از رعایت آن فرو انداخت؛ پس بر     رضورت

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

 

ْکَمٍة أَزَْکْمَم لي َذزٍْب لَِهَقِني ِبَسَبِب زِ َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -19
  ،   ِبَما أَْمجَكَ   اَل َدالَْرم    ،   َمْکِصَيِتكَ   َعلَی  ِبَما    َ َقِويم    ،  َعلَی  ِبَما  

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  اَلِعيِدكَ   َعلَی  ِبَما    اَل َمِدْمم   دٍ َهم    ،   َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی  اَل اْغِرجْم  

 

آمرزش میطلبم برای هر گناهی که گریبان گیرم شد به واسطه ی نعمتی که به  : بار خدایا ! و از تو  19بند  
وعده ی عذابت     پیدا کردم و مخالفت امر تو منودم، و با آن به سوی  تمن عطا کردی و با آن قّوت بر معصیت

 نزدیک شدم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!



 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -20 لِك اَل  ْمم  َك  َمد  َذزٍْب  َشْمَوِت    لي    َعلَی  ِ يِک 
زَْرِِس   اَل أَْرَفيْم    ،  أَْمجِكَ   َعلَی  ِ يِک َمَهب ِتي    اَل اثَجْت    ،  طَاَعِتكَ 

ِبَسَخِطكَ  ِمْنک    ،  ِ يِک  ْبَتِني  رَه  ِ يِک    ،  ِبَنْمِيكَ   إِْذ  إََِل   ْمَم  َمد  اَل 
ٍد م    َعلَی  َ َصلي    ،  ِ يِک ِبَوِعيِدكَ   َعلَی  اَل اْحَتَجْجَم    ،  ِبأَْعَ ارِكَ  َهم 
دٍ اَل اِل م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی اَل اْغِرجْم   ،  َهم 

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که شهوت خود را بر طاعتت مقدم داشتم، و دوست داشنت  20بند  
ترجیح دادم، و نفس خویش را با خشم تو راضی ساختم، زیرا با نهی از آن مرا ترسانده بودی و پیشاپیش  خود را بر امر تو  

حجت را بر من متام کرده بودی؛ پس بر محمد و آل محمد درود     راه عذر را بر من بسته بودی وبا وعده ی عذابت
 فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

  ک  أاَْل زَِسيت    ،  ِمْن زَْرِِس   ک  لي َذزٍْب َعلِْمت  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  م  أَلل    -21
َذكَجْ    ْد     ک  أاَْل  أَْدطَأْت    ،  ک  أاَْل  ََکم  أَش    أاَْل  َک  َسائِ   ك  ِ ياَم    لِی أَز َك 

اَل    ک  َمْد زَِسيت    ْنم  إِْن ك   الَ   ،   جْ ََمَنٌة لََديْكَ م  ِبِک  ن  زَْرِِس  َأ اَل    ،  َعْنک  
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  َعْنک    َغَرلْم   دٍ َهم  يَا   لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 

 َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که خود از آن خرب دارم، یا فراموش کرده ام ، یا به یاد می آورم،  21بند  
انجام دادم، یا از روی خطا آورده ام، مواردی که بی شک از من سوال خواهی کرد و نفسم پیش تو در  یا به عمد آن را  

گرو آن است، هر چند آن را فراموش و از آن غافل شده باشم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم  
 را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

 اَل َمْد أَيَْقْنم    ،  َك ِبکِ لي َذزٍْب اَلاَ ْمت  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -22
أَْن   زِْسيم  اَل أ    ،  وَل إِلَْيَك ِمْنک  أَْن أَ     لْم  ْغرَ اَل َأ   ،  َعلَْيکِ أَز َك  ََجاِِّن  



ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   أَْسَتْاِرجََك لَک   دٍ َهم  يَا    لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.

 

با آن مواجه شدم و به تحقیق یقین داشتم که تو مرا بر آن  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که  22بند  
؛ پس بر محمد و آل محمد  بینی و غفلت کردم که به سوی تو از آن توبه کنم و فراموش کردم از تو آمرزش بخواهم  می 

 ن گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! درود فرست و ای

 

ْسِن َظنيي ِبَك  ِ يِک ِبه    لي َذزٍْب َدَدلْم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -23
بَِني َعلَْيکِ أَْن َک     اَل    ،  َعلَْيکِ   َك لَِمْاِرجَ ِِک َ أَْمَدْمم  اَل َرَ ْو     ،  َک ي

أَْن َک  َْرَضَهِني بَْکَد    ،   ِتي ِبكَجَِمكَ َمْکجِ َ   َعلَی  زَْرِِس    َمْد َعو لْم  
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  َعلَی    أَْن َسَاْ َک   دٍ َهم    لِی   اَل اْغِرجْم    ،   َهم 

 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.
 

که  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که وارد آن شدم به واسطه ی حسن ظّن به تو  23بند  
مرا بر آن عذاب منیکنی و امیدوار بودم که آن را می آمرزی، پس به آن اقدام کردم، در حالی که اتّکای من  
بر کَرَمی بود که از تو می شناختم، که دیگر پس از آن که آن را بر من پوشاندی رسوایم منیکنی؛ پس بر  

 ی بهرتین آمرزندگان! محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهان را بر من بیامرز ا

 

  َعاءِ ِمْنَك ِبِک َرد  الد    لي َذزٍْب اْسَتْوَ بْم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -24
َ َصلي    ،  اَل َدْيَبَة الط َمعِ اَل ازِْرَساَخ الج َ اءِ   ،   اَل ِحجَْماَن اْْلَِ ابَةِ   ،

ٍد اَل اِل م  م   َعلَی   دٍ َهم   َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. يَا لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

و  24بند   دعا  رد شدن  آن مستحق  واسطه ی  به  که  گناهی  برای هر  میطلبم  آمرزش  تو  از   ! بار خدایا   :
محرومیت از اجابت و نا امیدی از طمع و گسسنت آرزو شده ام؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و  

 مرز ای بهرتین آمرزندگان! ااین گونه گناهم را بی



 

أَْسَتْاِرج    گ  ل م  أَل  -25 لِك اَل  ي  َك  َذزٍْب  ي    ب  قي کَ لي  اَل    ورِث  الَْهْْسََة 
ْزَق اَل يَج    اَل يَْهِبس    ،  الن َداَمةَ  ٍد اَل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  َعاءَ الد    د  الجي َهم 
دٍ اِل م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم    ، َهم 

 

دد و باعث بند آمدن  آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب حرست و سبب پشیامنی میگر: بار خدایا ! از تو 25بند  
 روزی و رد شدن دعا میگردد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! 

 

اَل    ،  اْْلَْسَقاَ  اَل الَْرَناءَ   ورِث  لي َذزٍْب ي  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -26
الَْبَ ءَ   وِ ب  ي   اَل  يَك   ،  النيَقَگ  زََداَمةً   ون  اَل  اَل  َحْْسًَة  الِْقَياَمِة    ،   ِِف 

ٍد اَل اِل م  م   َعلَی  َ َصلي  دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

موجب بیامری و نابودی و باعث گرفتاری ها و بالها میشود، و در قیامت  اهی که بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گن: 26بند 
 حرست و ندامت در پیش خواهد داشت؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! 

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -27 لِك اَل  َمَدْحت  َك  َذزٍْب  أَْفَمجَم    ،  ِبلَِساِِّن   ک  لي    أاَْل 
ْم إِلَْيِک زَْرِِس   ،  َناِِّن  َ   ِبَيِدي  ک  أاَْل كََتْبت    ،  لِیِبِرَکا  ک  أاَْل أَ َْيت    ،  أاَْل َهش 
ٍد اَل اِل م  م   َعلَی  َ َصلي  ، دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی  اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

رای هر گناهی که آن را با زبان تعریف کردم، یا در دل به فکر آن بودم، یا  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم ب27بند  
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 گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

  ،   ِبِک ِِف لَْيٍل أاَْل زََمارٍ   لي َذزٍْب َدلَْوت  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -28
  ،  َک يََجاِِّن إِک  أَزَْم يَا َ ب ار    َحْيث    ،  ِ يِک اْْلَْسَتارَ   َعلَی  اَل أَْرَدْيَم  



زَْرِِس  ِ يِک  َمي زْت    ،  َ اْر َابَْم  ازِْتَماِكِک  ا بنَْيَ  َْجكِ   اَل  اَل  لَِخْوِ َك  ِک 
  ک  َ َواَمْکت    ،  زَْرِِس اْْلِْمَداَ  َعلَْيکِ   لِیَ َسو لَْم    ،  ْسِن الظ ني ِبكَ لِه  

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  اَل أَزَا َعارٌِف ِِبَْکِصَيِتي ِ يِک لَكَ  دٍ َهم    َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی  اَل اْغِرجْم   ،
 

میطلبم برای هر گناهی که در شب یا روز در تنهایی به رساغ آن رفتم و تو پرده های : بار خدایا ! از تو آمرزش  28بند
ستّاریت را بر من فرو انداختی، به طوری که هیچ کس جز تو، ای خدای جبّار، منیدید، پس به تردید افتادم بین این که  

آن را برایم زینت داد و انجام    م نفساز ترس تو آن را ترک کنم یا به واسطه ی حسن ظن به تو آن را مرتکب شوم. پس  
دادم در حالی که میدانستم معصیت تو را مرتکب میشوم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را  

 بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أاَِل    ،   ک  أاَِل اْسَتكََْثْ     ک  لي َذزٍْب اْسَتْقلَلْت  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -29
  َعلَی  َ َصلي    ، ِ يکِ   لِیأاَْل اَلر طَِني َ مْ  ، ک  أاَِل اْسَتْصَاجْ    ک  اْسَتْکظَْمت  

ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

شمردم یا کوچک، یا این که    عظیمدم یا زیاد،  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را کم شمر29بند  
بهرتین  ای  بیامرز  را  گناهم  گونه  این  و  فرست  درود  آل محمد  و  بر محمد  فروبرد؛ پس  آن  ورطه ی  در  مرا  نادانیم 

 آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -30 لِك  اَل  أََحٍد ِمْن   َعلَی  ِ يِک    ت  َماَْلْ لي َذزٍْب  َك 
  لِی   أاَْل َزي َنْتک    ،  أََحٍد ِمْن بَِجي ِتكَ   إَِل  ِبَسَبِبِک    أََسأْت  أاَْل    ،  َدلِْقكَ 
لْم    ،  َغْْيِي  إَِل  ِبِک    ت  أََشْ أاَْل    ،  زَْرِِس  َدل َ ِسَوايَ   أاَْل  أاَْل    ،  َعلَْيِک 

ِبَکْمِدي  أَْْصَْرت   أََمْمم    ،  َعلَْيِک  ِبَجمْ   أاَْل    َعلَی  َ َصلي    ،  لِیَعلَْيِک 
ٍد اَل م   دٍ اِل م  َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 



 

یا به سبب آن    بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن معاونت کردم علیه یکی از بندگانت، :30بند  
سوی آن راهنامیی کردم،  به یکی از بندگاِن خوبت بدی کردم و یا گناهی که نفسم آنرا برایم زینت داد و یا دیگری را به  

و یا غیر خود را به سوی آن داللت منودم، یا با تعّمد در آن ارصار ورزیدم، یا از روی نادانی در آن مقیم شدم؛ پس بر  
 محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

  أاَْل بََخْسم    ،  ِ يِک أََمازَِتي  نْم  َذزٍْب د  لي  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -31
زَْرِِس  ِبِرْکلِِک  أَْدطَأْت    ،  ِ يِک  اثَجْت    ،  بََدِِّن   َعلَی  ِبِک    أاَْل  ِ يِک    أاَْل 

ْمم    ،  َشَمَواِت  َمد  اِت   أاَْل  لَ   َسَکْيم    ،  ِ يِک  لَِاْْيِي  أاَْل  أاَِل   ،  ِ يِک 
َمْن  َابََکِني  اْسَتْاَويْم   َمَنَکِني  اثَجْت  تَاْل  َأ   ،  إِلَْيِک  َمْن  أاَْل   ،  ِ يِک 

أاَِل اْسَتَزل ِني   ،  َعلَْيِک ِبِهيلَِتي  أاَْل َغلَْبم    ،  َعلَْيِک َمْن َغالََبِني   َمَمجْت  
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  لِیإِلَْيِک َميْ  دٍ َهم  يَا َدْْيَ    لِی  م  اَل اْغِرْج   ،  َهم 

 الَْااِ ِجيَن.
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به امانت خویش در آن خیانت کردم، یا با انجام دادن آن  31بند  
از ارزش نفس خود کاستم، یا با آن بر بدنم صدمه وارد کردم، یا شهواتم را بر آن برگزیدم، یا لذت هایم را در آن مقدم  

را که از من پیروی می منود اغوا منودم و به سوی آن کشاندم، یا علیه   کسی برای دیگری در آن تالش منودم، یا داشتم، یا 
کسی که مرا از آن منع میکرد لشکر کشی کردم تا بر او چیره شوم، یا با قهر بر کسی که میخواست بر من غلبه کند یا  

وی آن لغزانید؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه  به س   ا با حیله و نیرنگ بر او دست یافتم، یا میلم مر
 گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

ْدِِّن ِمْن  َعلَْيِک ِبِهيلٍَة      لي َذزٍْب اْسَتَکْنم  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    - 32
ِبِک    اِل اْسَتَملْم  أَ   ،  أَْهِل طَاَعِتكَ   َعلَی  ِبَنْيلِِک    أاَِل اْسَتظَْمجْت    ،  َغَضِبكَ 
َرائَْيم    ،  َمْکِصَيِتكَ   إَِل  أََحداً   ِعَباَدكَ   أاَْل  لَب    ،  ِ يِک    َعلَْيِمگْ   ْسم  أاَْل 
م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  لِیِبِرَکا اِل  اَل  ٍد  دٍ َهم  اْغِرجْم    ،  َهم  َدْْيَ    لِی  اَل  يَا 

 الَْااِ ِجيَن.



 

برای هر گناهی که به کمک نقشه ای که مرا به غضب تو نزدیک میکرد به آن  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم 32بند 
دست یافتم، یا با آن بر اهل طاعتت غلبه کردم، یا کسی را با آن به معصیتت مایل منودم، یا با آن خود را نزد بندگانت 

حمد درود فرست و این گونه خوب نشان دادم، یا با کردارم خود را نزد آنها وارونه جلوه دادم؛ پس بر محمد و آل م
 گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -33 لِك  اَل  ْجٍب ِبَسبَِب ع    َعلَی    لي َذزٍْب كََتْبَتک  َك 
ِبَنْرِِس  ِمنيي  أاَْل س    ،  كَاَن  ِريَاٍء  أاَْل    ،  َيَ ءَ ْمَکٍة أاَْل د  أاَْل  أاَْل َ َجحٍ 

أاَْل َعَصِبي ٍة أاَْل رِفاً   ،   أاَْل أََشٍ أاَْل بَطٍَج أاَْل َحِمي ةٍ   ،   ِحْقٍد أاَْل َمَجحٍ 
أاَْل ََسَِمٍة أاَْل    ،  لٍْگ أاَْل ِدَيازَةٍ أاَْل ظ    ب  أاَْل ش    أاَْل َسَخاءٍ   ،  َسَخٍط أاَْل  

ِِبِْثلِِک    كَْتَسب  ام  ي  أاَْل زَْوعٍ مِ   لَِکٍب   لَْمٍو أاَلْ   أاَلْ   ،  كَِ ٍل أاَْل َ ِيَمةٍ 
ٍد اَل  م    َعلَی  َ َصلي    ،   ِِف اْ ِاَاِحِک الَْکطَب    ون  اَل يَك   ،   ول  ز  ال    َهم 

دٍ اِل م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

پسندی که در من به وجود  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که بر من نوشته ای به جهت خود  33بند  
یا خوشی، یا   یا خودستایی)با رساندن عمل خود به گوش دیگران(، یا تکرّب، یا شادمانی، یا کینه،  یا خود منایی،  آمده، 
بخشندگی، یا بخل، یا ظلم، یا خیانت، یا دزدی، یا دروغ، یا سخن چینی، یا لهو و لعب، یا هرنوع کاری که با آن مرتکب  

ر که آن را انجام دهد خود را به هالکت اندازد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناه میشوند و ه
 گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -34 لِك  اَل  َ اِعل  َك  أَِّني  ِعلِْمَك  ِِف  َسَبَب  َذزٍْب    ک  لي 
ٍد اَل اِل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ءٍ لي َشْ ك   َعلَی  ْدَر َِك ال ِتي َمَدْرَت ِبَما  ِبق   َهم 
دٍ م    .يَا َدْْيَ الَْااِ ِجين  لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در علم تو گذشته که من با کمک و استعانت از قدرت تو 34بند  
ا کرده است؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه ، آن قدرتی که تو را بر همه چیز توانهنده آنمانجام د 

 گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!



 

  أاَْل َعاَديْم    ،  ِک ِسَواكَ بِ   ْبم  لي َذزٍْب َرهِ َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -35
  ،  ِ يِک أَِحب اَءكَ   أاَْل َدَ لْم    ،  ِ يِک أَْعَداَءكَ   أاَْل اَلالَْيم    ،   اَءكَ لِیِ يِک أاَلْ 

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ٍء ِمْن َغَضِبكَ ِ يِک لَِشْ   أاَْل  ََکج ْفم   دٍ َهم    َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی اَل اْغِرجْم   ،
 

به وسیله ی آن با اولیایت  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن از غیر تو ترسیدم، یا  35بند  
واگذاشتم، یا با آن خود را در معرض خشم  از یاریشان  در آن   دشمنی کردم یا با دشمنانت دوستی کردم، یا دوستانت را  

 در آوردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! تو غضب

 

ِ يِک    ْدت  گ  ع  ث    ،   إِلَْيَك ِمْنک    ْبم  ٍب    لي َذزْ َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    - 36
ْجأًَة ِمنيي َعلَْيَك لَِمْکجَِ ِتي       ،  الَْکْمَد ِ ياَم بَْيِني اَل بَْيَنكَ   اَل زََقْضم  

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   ِبكَجَِمَك اَل َعْرِوكَ  دٍ َهم  يَا    لِی  اَل اْغِرجْم    ،   َهم 
 َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از آن به سویت توبه کردم و مجّدداً به سوی آن برگشتم، و  36بند 
عهدی را که بین من و تو بود با گستاخی و جرأت نقض کردم؛ زیرا با کَرَم و عفو تو آشنا بودم؛ پس بر محمد و آل محمد  

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

 

 َعْن  زَآِن أاَْل  ، لي َذزٍْب أَْدزَاِِّن ِمْن َعَ اِبكَ َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م   - 37
  َعلَی  َ َصلي    ،  زِْکَمَتكَ   َعلَی  أاَْل كََدَر    ،  أاَْل َحَجَب َعنيي َرْحَمَتكَ   ،  ثََواِبكَ 

ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.   لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا به عذابت نزدیک کرده، یا از پاداش نیکویت دور منوده،  37بند  
گونه گناهم  یا مانع رحمتت گشته، یا نعمتت را بر من مکّدر منوده است؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این

 را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!



 

أاَْل   ،  ک  ِبِک َعْقداً َشَدْد َ   لي َذزٍْب َحلَلْم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -38
ِبکِ   ْمم  َحَج  اَلَعْد َِني  َدْْياً  زَْرِِس  اِل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ِبِک  اَل  ٍد  َهم 
دٍ م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به واسطه ی آن پیامنی را که محکم کرده بودی  38بند  
شکستم، یا خود را از خیری که وعده داده بودی محروم کردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این  

 ان! گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگ

 

أاَْل   ،  وِل َعاِ َيِتكَ م  ِبش    ک  لي َذزٍْب اْر َكَْبت  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -39
أاَْل   ،  َعلَْيِک ِبَساِبغِ ِرزِْمكَ   أاَْل َمِويم    ،  ِبَرْضِل زِْکَمِتكَ   ِمْنک    ََتَك ْنم  

 ص  اَل َشارََك ِ ْکِِل َما َک يَْخل    ،  ِبِک اَلْ َمَك َ َخالَطَِني ِ يکِ   َدْْيٍ أََرْدت  
  كََ لِكَ   ون  َ كَِثْيٌ َما يَك    ،  ِبِک ِسَواكَ   َما أََرْدت    َعلَی  أاَْل اَلَ َب    ،  لَكَ 
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ، دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.   لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کمک عافیتت آن را مرتکب شدم، یا به  :  39بند  
نعمت فراوانت متمّکن به انجام آن شدم، یا به واسطه ی رزق واسعت بر آن قدرت پیدا کردم، یا خواستم  

وده ساخت، یا گناهی  کار خیری را برای رضای تو انجام دهم، ولی نیّت غیر تو در من وارد شد و کار مرا آل
که وبال آن به واسطه ی این که غیر تو را با آن خواستم دامنگیر من شد که بسیار از موارد همین گونه 

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

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -40 لِك اَل  َدَعْتِني  َك  َذزٍْب    ک  لْت  َ َهلَ   ْدَصة  الج  لي 
م  اَل ه    ،  لَِنْرِِس  ِعْنَدَك  ِ ياَم  اِل م    َعلَی  َ َصلي    ،  َهج  ٌ َو  اَل  ٍد  َهم 

دٍ م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 



ی من شد تا برای خود  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که رخصت در آن انگیزه  40بند  
حالل دانستم، در حالی که نزد تو حرام بود؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را  

 بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -41 لِك  اَل  َدلِْقكَ َك  َعْن  َدِرَي  َذزٍْب  لَْگ    ،   لي  اَل 
  ِ يِک َ َسَاْ َک    ْدت  گ  ع  ث    ،   َ أََملَْتِني   ِمْنک  َك  َ اْسَتَقلْت    ،   ْل َعْنكَ يَْکز  
م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   َعلَی   اِل  اَل  ٍد  دٍ َهم  اْغِرجْم    ،  َهم  َدْْيَ    لِی  اَل  يَا 

 الَْااِ ِجيَن.
 

تو  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از مردم مخفی است، اما از تو پنهان نیست، پس از  41بند  
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 و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! 

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -42 لِك  اَل  َذزٍْب َدطَْوت  َك  ِبجِ ْ   لي  أاَْل    ،  لِیإِلَْيِک 
لَک   ، إِلَْيِک يَِدي ت  َمَددْ    إِلَْيِک ِبَسْمِکي  أاَْل أَْصَاْيم   ،  بَََصِي أاَْل  َأَم 

َك  گ  اْسَاْزَْمت  ث    ،  ِ يِک َما َرزَْمَتِني  أاَْل أَزَْرْقم    ،  أاَْل زَطََب ِبِک لَِساِِّن   ،
َ َجزَْمَتِني   َعلَی   اْسَتَکْنم  ث    ،   ِعْصَياِِّن  َمْکِصَيِتَك    َعلَی  ِبِجزِْمَك    گ  

َ لَْگ    گ  َسأَلْت  ث    ،  َعلَی  َ َسَاَْت   يَاَدَة  َك اَل َ اَهجْ     ،   َخييْبِنيَك الزي
  اَل َک  َزَال    ،  َمْکِصَيِتكَ   َعلَی  َِصّاً  م    َ َ  أََزال    ،  ِ يِک َ لَْگ  َْرَضْهِني

  َعلَی  َ َصلي    ،  ِمنيَ يَا أَكْجََ  اْْلَكَْج   ،  ِبِهلِْمَك اَل َمْاِرجَ ِكَ   َعلَی  َعائِداً  
ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با پای خود به سوی آن گام برداشتم، یا دستم را به سوی  42بند  
شم را به سوی آن باز منودم، یا زبانم به آن گویا شد، یا آنچه را  آن دراز کردم، یا چشمم با دقت آن را نظاره کرد، یا گو 



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  
آن را مرتکب  کمک گرفتم و تو آن را پوشاندی، سپس از تو بیشرت خواستم باز ناامیدم نکردی و آشکارا    تراه معصیت

شدم، رسوایم ننمودی و پیوسته بر معصیتت ارصار می ورزم، ولی همواره توبه ام را میپذیری و با حلم مغفرتت گذشت 
 میکنی ای کریمرتین کریامن! ؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -43 لِك  اَل  ي  َك  َذزٍْب  َگ لِیَأ   م  َصِاْي    َعلَی    وِ ب  لي 
ي    ،  َعَ اِبكَ  كَِبْي    ِهل  اَل  ِعَقاِبكَ   م  ِِب  إِ َْيازِِک  َْکِجيل    ،  َشِديَد  ِِف   اَل 
ٍد اَل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  زِْکَمِتكَ   اَل ِِف اْْلِْْصَاِر َعلَْيِک َزاَلال    ،  زَِقَمِتكَ  َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجين. لِی اَل اْغِرجْم    ، دٍ َهم  اِل م  

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که کوچک آن باعث عذاب دردناک و بزرگ آن عقوبت شدیدت  43بند  
د  را در پی دارد، و انجام دادن آن باعث تعجیل نقمتت میگردد، و ارصار بر آن زوال نعمتت را در پی دارد؛ پس بر محم

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

 

اَل    ،  لي َذزٍْب لَْگ يَط لِْع َعلَْيِک أََحٌد ِسَواكَ َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -44
  ک  اَل َک يََسک    ،  كَ إِک  ِحلْم    ْنِجيِني ِمْنک  َك اَل َک ي  ج  اأََحٌد َغيْ   َک َعلَِمک  
دٍ م   َعلَی  َ َصلي  ،  كَ إِک  َعْرو   دٍ اَل اِل م   َهم  يَا َدْْيَ   لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 

 الَْااِ ِجيَن.
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که هیچ کس جز تو بر آن آگاه نشده، و کسی غیر تو آن را  44بند  
آن نجاتی نیست و غیر عفوت چیزی فراگیر آن نیست؛ پس بر محمد و آل محمد درود  ندانسته، و جز حلمت مرا از  

 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

 ،   النيَقگَ   ِهل  أاَْل ي    ،  النيَکگَ   ِزيل  لي َذزٍْب ي  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -45
ل  أاَْل ي   ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  الن َد َ   كَِْث  الَْکَدَ  أاَْل ي    َکجي دٍ َهم    َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ،



 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که نعمتها را از بین میربد و بدبختی را فرود می  45بند  
ی میشود، یا باعث پشیامنی بسیار می گردد؛ پس بر محمد و آل محمد  آورد یا موجب تعجیل در فنا و نیست 

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

 

  َضاِعف  اَل ي    ،  الَْهَسَناِت   لي َذزٍْب ََيَْهب  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -46
ييَئاِت  ل  اَل ي    ،   الس  اَماَلاِت ْاِضب  اَل ي    ،   الن ِقاَمِت   َکجي   ،  َك يَا َرل  الس 
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی   اَل اْغِرجْم    ،  َهم 

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که حسنات را نابود و سیئات را دو چندان میکند،  46بند  
ا شتاب به سوی انسان سوق داده و تو را، ای پروردگار آسامن ها، به غضب می آورد؛ پس بر  بدبختی ها را ب

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

 

ْنَم إِْذ ك   ،  ِِبَْکجَِ ِتکِ   لي َذزٍْب أَزَْم أََحب  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -47
  َعلَی  َ َصلي    ،  الَْمْاِرجَةِ  اَل أَْهل    الت ْقوى   َ ِإز َك أَْهل    ،   ْاَ ِکِ ِبس    أاَْلَل  
ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

کس  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که تو به شناخت آن آگاهرتی زیرا پیش از هر  47بند  
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 بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -48 لِك اَل  َذزٍْب  ََجم ْمم  َك  الَ   لي  ِمْن  لِی  ِ يِک  اً 
أاَْل َمْيً  َمَع أَْهِل َمْکِصَيِتَك    ،  َساَعَدًة ِ يِک ِْلَْعَدائِكَ م    ،  ائِكَ لِی أاَلْ 

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   أَْهِل طَاَعِتكَ   َعلَی   دٍ َهم    اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی



 

کمک به دشمنانت، یا خوش آمد گناهکاران  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن به جهت  48بند  
و مقّدم داشنت آن ها بر اهل طاعتت، با یکی از اولیایت، رو ترش کرده و اخم منودم؛ پس بر محمد و آل محمد درود  

 فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

ِكرْبًَة اَل ازِْماَمِِك ِ يِک لي َذزٍْب أَلَْبَسِني  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -49
ال    ،  ِذل ةٌ  ِمْن  ايََسِني  َرْحَمِتكَ    أاَْل  َعِن    ،  وِد  الَْيأَْس  ِِبَ   َ َمَص  أاَْل 
ِبَکِظيِگ      ،  طَاَعِتكَ   ِإَل  وِع     الج   س  لَِمْکجَِ ِتي  اَل  ظَنيي  جِْمي  وِء 

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ِبَنْرِِس  دٍ َهم  يَا َدْْيَ    لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 الَْااِ ِجيَن.

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که لباس تکرب به من پوشانید و فرو رفنت در آن موجب ذلّت  49بند  
آشنا  گردید، یا مرا از وجود رحمتت مأیوس گردانید، یا نا امیدی مرا از بازگشت به طاعتت بازداشت، چون به جرم بزرگم  

 و نفس خویش بدگامن بودم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

 ،   كَ لي َذزٍْب أاَْلَرَدِِّن الَْملَكََة لَْو َک َرْحَمت  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -50
اَل َسلََك ِِب َسِبيَل الَْايي لَْو َک   ، كَ د  اَل أََحل ِني َداَر الَْبَواِر لَْو َک  ََام  

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  كَ ْشد  ر   دٍ َهم  يَا َدْْيَ    لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 الَْااِ ِجيَن.

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اگر رحمتت شامل منیشد، مرا به هالکت انداخته بود، و مرا  50بند  
؛ و اگر هدایت تو نبود مرا به گمراهی میربد؛ پس بر محمد  پوشاندیاگر در رحمتت منی  ر فنا و نابودی میکشانیدبه دا 

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

 

أاَْل    ،  لي َذزٍْب أَلَْماِِّن َعام  َهَديَْتِني إِلَْيکِ َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -51
 ِ ياَم ِ يِک الَْهظ    ،  أاَْل َدلَ لَْتِني َعلَْيکِ   ،  أََمجْ َِني ِبِک أاَْل زََمْيَتِني َعْنک  



رَِفاكَ ل  لِب   َمَهب ِتكَ   ،  وِغ  إِيَْثاِر  الْق    ،  اَل  ِمْنكَ اَل   َعلَی  َ َصلي    ،  جِْل 
ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا غافل کرده از آنچه به سوی آن هدایتم کردی، یا به آن  51بند  
امر منودی، یا از آن نهی فرمودی، یا راهنامیی کردی به سوی آنچه که در آن توفیق رسیدن به خشنودیت، یا برگزیدن  

 درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! محبت و قربت میباشد؛ پس بر محمد و آل محمد  

 

ِمْنَك    أاَْل يَْقطَع    ،  َعاِِئ َعْنَك د    د  لي َذزٍْب يَج  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -52
َ َصلي    ،  لِیِعْنَدَك أَمَ  َصي  قَ أاَْل ي    ،  ِِف َسَخِطَك َعَناِِئ   ِطيل  أاَْل ي    ،  َرَ اِِئ 
ٍد اَل اِل م  م   َعلَی   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.   لِی اَل اْغِرجْم    ، َهم 

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مانع قبولی دعایم میگردد، یا امید مرا از تو قطع مینامید؛یا  52بند  
م مینامید؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست  رنج و زحمت مرا به واسطه خشمت طوالنی میکند، یا امیدم را به تو ک

 و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

ِ َك لِك اَل أَْسَتْاِرج   گ  أَلل م   -53   الْكَجَْل  اَل يَْشَکل   ، الَْقلَْب  يم  لي َذزٍْب َي 
ْيطَانَ اَل ي    ، ٍد اَل اِل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  نَ ا  الج ْحمَ   ْسِخط  اَل ي    ،  جِِْض الش  َهم 
دٍ م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که دل را میمیراند، و آتش مشکالت را می افروزد، و شیطان را خشنود  53بند  
 گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! و خدای رحامن را به خشم می آورد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این  

 

  ،   ِمْن َرْحَمِتكَ   الَْيأَْس   ب  قي کَ ي  لي َذزٍْب  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -54
َ َصلي    ،  اَل الِْهجَْماَن ِمْن َسَکِة َما ِعْنَدكَ   ،  وَط ِمْن َمْاِرجَ ِكَ ن  اَل الْق  
ٍد اَل اِل م  م   َعلَی   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 



 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که یأس از رحمتت، و نا امیدی از مغفرتت و محروم ماندن از  54بند 
بهرتین فراوانی آنچه نزد توست را در پی دارد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای  

 آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -55 لِك  اَل  َذزٍْب َمَقم  َك  إِْ َ ًک  ی  زَْرسِ   لي  َعلَْيِک 
گ   ث    ،  َك الَْکْرَو َ َکَرْوَت لََك الت ْوبََة َ َقِبلَْم اَل َسأَلْت    َ أَْظَمجْت    ،  لَكَ 

اَل كَِجيِگ   ،  َسَکِة َرْحَمِتكَ َکااَلَد ِِک طََمکاً ِِف  م    إَِل    َماَل ِِبَ الَْمَوى  
ٍد  م    َعلَی  َ َصلي    ،   زَاِسياً لَِوِعيِدَك َراِ ياً لَِجِميِل اَلْعِدكَ   ،   َعْرِوكَ  َهم 
دٍ اَل اِل م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی اَل اْغِرجْم   ،  َهم 

 

نفس خویش دشمن گشته و اظهار    : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به خاطر تعظیم تو با55بند  
توبه منودم و تو پذیرفتی و از تو در خواست عفو کردم و تو عفو منودی ولی پس از آن هوای نفس مرا به سوی آن مایل  
کرد تا این که به طمع رحمت واسعه و عفو کریامنه ات و با فراموشی تهدیدت و آرزوی وعده ی جمیلت مجّدداً به آن  

 د و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!بازگشتم؛ پس بر محم

 

يَْوَ     ،  ومِ    َسَواَد الْو    وِ ب  ي  لي َذزٍْب  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -56
أَْمَبَل    ،  أَْعَدائِكِ   وم     ال    اَل  َْسَود    ،  ائِكَ لِیأاَلْ   وم     ال     َْبَيض   إِْذ 
  ،   وا لََدي  ْگ ک  َْخَتِصم  َ ِقيَل لَم    ،  ونَ بَْکٍض يََت اَلم    ْگ َعِل م  بَْکض  

ْمم   ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ْگ ِبالَْوِعيدِ إِلَْيك   اَل َمْد َمد  دٍ َهم    َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی  اَل اْغِرجْم   ،
 

رزش میطلبم برای هر گناهی که باعث روسیاهی میشود در آن روزی که چهره ی دوستانت  : بار خدایا ! از تو آم56بند 
سفید و چهره دشمنانت سیاه میگردد، آن زمانی که گروهی یکدیگر را مالمت میکنند، پس گفته میشود که "نزد من با  

د و آل محمد درود فرست و  همدیگر مخاصمه نکنید، چه من پیش از این وعیدم را به شام رسانده" بودم؛ پس بر محم
 این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!



 

  ِطيل  اَل ي    ،   ْرجِ الْك   إَِل  و  لي َذزٍْب يَْدع  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -57
ٍد اَل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ْْسَ الْک    اَل يَْجلِب    ،   الَْرْقجَ   ورِث  الِْركَْج اَل ي   َهم 

دٍ اِل م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کفر میکشد و فکر و تحیّر را زیاد میکند، و موجب فقر میشود  57بند  
 ن آمرزندگان! و سختی را پیش میکشد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتی

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -58 لِك اَل  ي  َك  َذزٍْب  اْْلَ اَل لي  يَْقطَع    ،  ْدِِّن   اَل 
َحَياًء ِمْنَك ِعنَْد    َعْنک    ِبِک أاَْل َصَمم    ْمم       ،  اْْلَْعاَمرَ   اْْلَماَل اَل يَْبا   

الْسي     ِمنيي َ ِإز َك  َْکلَگ    أاَْل َعلِْمَتک    ،   ِِف َصْدِري  ک  أاَْل أَكَْنْنت    ،  ِذكْجِمِ 
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،   اَل أَْدَرى   دٍ َهم  يَا َدْْيَ    لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 

 الَْااِ ِجيَن.
 

ا و  ردد، و موجب قطع امیدهگ: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب نزدیکی مرگ و اجل می58بند  
آرزوها میگردد و عمرها را کوتاه میکند، چه بر زبان آورده باشم یا هنگامی که آن را به یاد آوردم به خاطر رشمندگی از تو از  
آن دم فرو بستم، یا آن را در سینه پنهان کرده ام، یا من از آن بی خربم و تو آن را میدانی، زیرا تو به هر رسی و مخفی تر از  

 حمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! آن آگاهی؛ پس بر م

 

ْزقِ   ِِف اْ ِاَاِحِک َمطْع    ون  لي َذزٍْب يَك  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -59   الجي
  و ِ م  الْا    ف  َضاع  وِ  اَل    م  الْم    الد  ر  اَل ال    ،  الَْبَ ءِ   ج  َعاِء اَل  ََوا   الد    اَل َرد    ،
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ، دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.   لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در ارتکاب آن قطع روزی، و رد شدن دعا و پی درپی آمدن بال و  59بند  
محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای  روی آوردن ناراحتی ها، و مضاعف شدن غم هاست؛ پس بر  

 بهرتین آمرزندگان! 



 

  اَل يَْنِرج    ،  ِعَباِدكَ   إَِل  ِني  ْبِاض  لي َذزٍْب ي  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -60
 ِمنيي أَْهَل طَاَعِتَك لَِوْحَشِة الَْمَکاِص   وِحش  أاَْل ي    ،  اَءكَ لِیَعنيي أاَلْ 

ٍد اَل اِل  م    َعلَی  َ َصلي    ،  وِل ز  اَل كَآبَِة ال     ،   وِل وِل الْه  ك اَل ر    ، َهم 
دٍ م    يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

بغوض میدارد و اولیایت را از  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا نزد بندگانت م60بند
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 بهرتین آمرزندگان!

 

  ،   ِبِک ِمنيي َما أَْظَمجْ َک    لي َذزٍْب َدل ْسم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -61
  ،   ِبِک ِمنيي َما َزي ْنَتک    أاَْل َمب ْهم    ،  َعنيي ِبِک َما َسَاْ َک    أاَْل كََشْرم  

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.  لِی   اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

ونه جلوه  ر : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با آن، آنچه را ظاهر کرده بودی وا61بند  
من پوشانده بودی بر مال کردم، یا با آن آنچه را زینت داده بودی زشت شمردم؛    دادم، یا با آن، آنچه را از

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

 

  ْؤَمن  اَل َک ي    ،  كَ ِبِک َعْمد    َنال  لي َذزٍْب َک ي  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -62
  كَ زِْکَمت    َمَکک    ال   اَل َک  َد    ،  كَ َرْحَمت    َمَکک    اَل َک  َْنِزل    ،   كَ َغَضب    َمَکک  

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ، دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.   لِی  اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به جهت آن به عهد تو منیتوان رسید، و از خشم و غضبت 62بند  
ایستد؛ پس بر  منیتوان در امان ماند، و با وجود آن، رحمتت نازل منی شود، و نعمتت به واسطه ی آن از تداوم باز می  

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



 

َفْوَء الن َماِر ِمْن    لَک    لي َذزٍْب اْسَتْخَريْم  َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -63
أَِّني   َعلَی    ،   ْجأًَة ِمنيي َعلَْيكَ لَْمِة الل ْيِل    ِبِک ِِف ظ    اَل بَاَرزْت    ،  ِعَباِدكَ 
 اَل أَز ک    ،  اَل أَن  الَْخِري َة ِعْنَدَك بَاِرزَةٌ   ،  أَن  الْسي  ِعْنَدَك َعَ زَِيةٌ   أَْعلَگ  

ِمْن َماٍل اَل    ،  ِني ِعنَْدَك زَاِ عٌ اَل َک يَْنَرک    ،لَْن ََيَْنَکِني ِمنَْك َمازٌِع  
ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َصلي   َ   ،  گٍ لِیَك ِبَقلٍْب سَ إِک  أَْن أَ َْيت    ،  بَِننيٍ  دٍ َهم    َهم 

 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ،
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در روشنایی روز، خود را از دید بندگانت پنهان کردم و در تاریکی  63بند  
آنکه میدانستم رّس پیش تو آشکار است و پنهان، نزد تو هویداست و  شب، با جسارت در پیشگاهت آشکارا مرتکب آن شدم، با  

اینکه هیچ مانعی از تو باز منیدارد و چیزی از مال و اوالد پیش تو به من سودی منیبخشد مگر این که با قلب سلیم نزد تو آیم؛  
 پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -64 لِك اَل  ي  َك  َذزٍْب  لِِ كْجِكَ   ورِث  لي  اَل   ،  النيْسَياَن 
َ   ،  الَْاْرلََة َعْن  َْهِ يجِكَ   َکقيب  ي   أاَْل   ،  اِدي ِِف اْْلَْمِن ِمْن أَْمجِكَ أاَْل َي 

َغْْيِكَ   يَطَْمع   ِعْنِد  ِمْن  ْزِق  الجي ي    ،  ِِف طَلَِب  َدْْيِ   ْؤِيس  أاَْل  َما   ِمْن 
م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ِعْنَدكَ  اِل  اَل  ٍد  دٍ َهم  اْغِرجْم    ،   َهم  َدْْيَ    لِی  اَل  يَا 

 الَْااِ ِجيَن.
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که باعث فراموشی یاد تو و غفلت از هشدارهایت خواهد بود،  64بند  
مرا به طمع می اندازد که از غیر تو طلب روزی کنم، یا از خیری که نزد توست  یا مرا در امنیّت از مکرت قرار میدهد، یا  

 مأیوس می سازد؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

ي َعلَْيَك ِِف  ْتبِ لي َذزٍْب لَِهَقِني ِبَسَبِب عَ َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -65
َعنييا ْزِق  الجي َميْ   ،  ْحِتَباِس  اَل  َعْنَك  إِْعَجاِِض  ِعَباِدَك    إَِل    لِیاَل 



لَم   الت َض    ،  گْ ِباِکْسِتكَازَِة  إِلَْيِمگْ اَل  ِِف    ،  عِ  َمْولََك  أَْسَمْکَتِني  َمْد  اَل 
  َعلَی  َ َصلي    ،  ونَ وا لَِجبيِمْگ اَل ما يََتَض ع  َ اَم اْسَتكاز    ،  ْهكَِگ ِكَتاِبكَ م  
ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.   لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا به خاطر پرخاش و ناشکری و روگردانی از  65بند  
در روزی در برگرفته، آن    تو و رفنت در خانه ی بندگانت با خواری و ذلت در هنگام حبس رزق و بسته شدن 

گاه که با زاری به رساغ بندگانت رفتم در حالی که کالمت را در کتاب محکمت به گوشم رسانده بودی که  
"آنان برای پروردگارشان اظهار خضوع و ترّضع نکردند." ؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه  

 گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان!

 

  ْجبٍَة اْسَتَکْنم  لي َذزٍْب لَزَِمِني ِبَسَبِب ك َك لِك اَل أَْسَتْاِرج    گ  لل م  َأ   -66
ِبَاْْيِكَ  اْسَتْبَدْدت    ،  ِعْنَدَها    َعلَی  َ َصلي    ،   الزَكَ د    َما ِ یِبأََحٍد    أاَِل 

ٍد اَل اِل م  م   دٍ َهم   يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی اَل اْغِرجْم   ، َهم 
 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که همراهم گشت به خاطر گرفتاری که در آن از  66بند  
غیر تو کمک خواستم، یا در آن گرفتاری به کسی جز تو پناه بردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و  

 دگان! این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزن

 

أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -67 لِك  اَل  َحَملَِني  َك  َذزٍْب  ِمْن   َعلَی  لي  الَْخْوِف 
أاَِل اْسَتاَملَِني    ،  عِ ِْلََحٍد ِمْن َدلِْقكَ الت َواف    إَِل  أاَْل َدَعاِِّن    ،  َغْْيِكَ 

الط َمع   ِعْنَدم    إِلَْيِک  َزي َن    ،   ِ ياَم  َمْکِصَيِتَك    طَاَعَتک    لِی أاَْل  ِِف 
  لِی   ی  َک ِغنَ   ،  ِبَهاَ ِتي إِلَْيكَ   اَل أَزَا أَْعلَگ    ،  اً لِاَم ِِف يَِدمِ اْسِتْجَجارَ 

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  َعْنكَ  دٍ َهم  اْغِرجْم    ،  َهم  يَا َدْْيَ    لِی  اَل 
 الَْااِ ِجيَن.



 

گناهی که مرا واداشت که از غیر تو برتسم، یا مرا به تواضع کردن پیش  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر  67بند  
یکی از مخلوقاتت کشانید، یا به طمع آنچه نزد او بود به سوی او مایل شدم، یا چون پیروی اش را در معصیت تو برای 

تو بی نیاز نیستم؛    من زینت و جلوه داده بود مرتکب شدم، در حالی که من میدانم همواره به تو محتاجم و هرگز از 
 پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای بهرتین آمرزندگان! 

 

ْم   ،   ِبلَِساِِّن   ک  لي َذزٍْب َمَدْحت  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -68 أاَْل َهش 
ْنت    ،  إِلَْيِک زَْرِِس  اَل    ،  لِیِِبََقا  لَْيکِ عَ   أاَْل َحَثْثم    ،  لِیِبِرَکا  ک  أاَْل َحس 

ب  َو ِعْنَدَك َمِبيٌب    ه   ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  ِني َعلَْيکِ َک ي دٍ َهم    َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن. لِی  اَل اْغِرجْم   ،
 

مشتاق گشت،  : بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با زبان آن را مدح کردم، یا نفسم به سوی آن  68بند  
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 بهرتین آمرزندگان!

 

  ِِف  زَْرِِس اْسِتْقَ ًک لَک    زٍْب َمث لَْتک  لي ذَ َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -69
َرْت    ، زَْم    اْسِتْصَااَرم    لِیَ اَل َصو  َحت ى    ،   اِکْسِتْخَراَف ِبکِ   َعلَی  اَل َهو 

ٍد اَل اِل م  م    َعلَی  َ َصلي    ،  أاَْلَرطَْتِني ِ يکِ  دٍ َهم    لِی   اَل اْغِرجْم    ،  َهم 
 يَا َدْْيَ الَْااِ ِجيَن.

 

ر خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که با کوچک شمردن آن در نفسم آن را تصّور کردم، پس حقیر  : با69بند  
را بر من آسان کرد تا آن که مرا در ورطه ی آن فرو برد؛ پس بر    آن   شمردن آن را برایم مجّسم منود، و خفیف شمردن

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

 

  ،  َعلَی  َك ِِف  اَل  ِبِک ِعلْم    لي َذزٍْب َ َجى  َك لِك  اَل أَْسَتْاِرج    گ  أَلل م    -70
لَِما اَل اِدجَِهاز  ذ  ِبَجِميعِ    ،  ِجيم  اِدِج ع    إَِل   اَل َعْمِدَها اَل    ،   وِِب ِْلاَل 



اَل َمِدَيَِما اَل  ،  لَِمالِیاَل َدِميِقَما اَل  َ  ، لَِما اَل كَِثْيَِهالِیاَل مَ  ،  َدطَائَِما
  ول  اَل أَ     ،  ک  ْ زِب  اَل َ ِميعِ َما أَزَا م    ،   اَل َِسيَها اَل َعَ زَِيِتَما   ،   َحِديِثَما
أَْسأَل    ،   إِلَْيكَ  ٍد اَل اِل م  م    َعلَی    یَ لي َص أَْن      كَ اَل  دٍ َهم  أَْن   ،  َهم  اَل 
َمظَالِِگ    لِی  َْاِرَج   ِمْن  أَْحَصيَْم  َما  ِمبَ َ ِميَع  َ إِن    ،   لِیالِْکَباِد 

كَْيَف ِشْئَم    لِیَها   َْاِرج    ،  جْ ََمٌن ِبَماأَزَا م    ،  وماً ق  ح    َعلَی  لِِکَباِدَك  
 يَا أَْرَحَگ الج اِحِمني.  ،  ِشْئَم  اَل أَن   

 

: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در علم تو درباره ی من و علیه من تا آخر عمرم ثبت 70بند  
زرگش، قدیم و  گردیده، همه گناهانم از اول و آخرش، و عمدی و سهوی، و کم و زیاد، ظریف و باریک و یا جلیل و ب

جدیدش، پنهان و آشکارش، و همه ی آن گناهانی که من مرتکب آن می شوم و به سوی تو توبه میکنم. و میخواهم که  
بر محمد و آل محمد درود فرستی و همه ی مظامل بندگان را که بر ذمه ی من آمده و تو آن ها را به شامره آورده ای 

ند که من در گرو آنها هستم، پس هرگونه و هر زمان که خواستی آن ها را  ببخشی؛ زیرا بندگانت برگردنم حقوقی دار 
 بیامرز ای مهربانرتین مهربانان!
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