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السالم هيلع یعل نيمنؤرالميامحضرت استغفار هفتاد بند موال   

 

 کنندیالسالم از پدران بزرگوار خود نقل م هی: امام رضا علسدینو یدر کتاب )دارالسالم( م یعالمه نور

وارد شد و عرض  ینشسته بودم که عرب نیرالمؤمنینزد ام یالسالم فرمودند: روز هیعل نیکه امام حس
کند ندارم. حضرت  تیمرا کفا یکه زندگ یهستم و مال ریو فق المندی! من مرد عنیرالمؤمنیام ایکرد 

شود؟ کویتا حالت ن یکنیبرادر عرب! چرا استغفار نم یفرمودند: ا  
.نشده است دایام پ یدر زندگ یرییاما تغ کنم،یاستغفار م ادیکرد: ز عرض  

 
:دیفرما یمتعال م یبرادر عرب خدا یفرمودند: ا حضرت  
(.10، آیه )نوحاْستَغِْفُروا َربهكُْم إِنههُ كاَن َغفهاراً  فَقُلْتُ   
(.آنها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید كه او بسیار آمرزنده است به ) 

از آنها  رایز ،استغفار تو ناقص است یستیاز اعمالت آگاه ن یچون به گناه بودن بعض :بعد فرمودند
آموزم که اگر آن را هنگام  یم یبه تو استغفار نکیسپس فرمود: ا. یریگینم جهیو نت یکنیاستغفار نم

: شب، قبل فرمودندداده و  ی. دعا را نوشته، به اعرابدیخدا به تو وسعت رزق عطا فرما یخواب بخوان
.کن ینشد تباک یکن و اگر اشکت جار هیاستغفار را بخوان وگر نیا دن،یاز خواب  

! نیرالمؤمنیام ایبه خدمت حضرت آمد و عرض کرد:  یعد اعرابالسالم فرمود: سال ب هیعل نیحس امام
نگه  یبرا یشده اند که محل ادیعطا فرمود. شتران و گوسفندانم آن قدر ز یادیز یخداوند به من نعمت ها

را  هیهللا عل صلواتکه محمد  ییبرادر عرب! قسم به آن خدا یآن ها ندارم. آن حضرت فرمودند: ا یدار
متعال به  یخدا نکهيدعا به درگاه خدا استغفار کند، مگر ا نيکه با ا ستين یبنده ا ،دیبه نبوت برگز

.ديو برکت عطا فرما یحوائجش را برآورده و به مال و اوالدش فراوان ده،يبرکت آن، گناهانش را آمرز  
(. 3/133: یالسالم نور دار)   

 یهست که به آن اعراب یرا که جامعتر از آن استغفار یبند 70استغفار  نیا علیه السالمریحضرت ام
موفق به خواندن آن در هنگام  یاگر کس یخواندنده اند ول یفرمودند را خودشان بعد از نماز صبح م میتعل

.(39ص :  الحصین والدرع  البلداألمین.) آن را بعد از نماز عصر بخواند تواندیصبح نشود م  

است.بسیار نیکو و شب و روز جمعه درشبهای قدر همه روزه ونظیر خواندن این استغفار جامع و بی  
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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

أَْنَت َما نِلُْت بِِه الثهنَاَء َعلَْيَك َو أُقِرُّ لََك َعلَى نَْفِسي بَِما   َعلَى  بَِمعُونَتِكَ   َعلَْيكَ   اللهُهمه إِن ِي أُثْنِي-1
لَهُ أَنَْت َو نِعَْم  بُّ أَْنَت أَْهلُهُ َو اْلُمْستَْوِجُب لَهُ فِي قَْدِر فََساِد نِيهتِي َو َضْعِف يَِقينِي اللهُهمه نِْعَم اْْلِ الره

َت َو بِئَْس اْلَمْملُوُك أَنَا َو بِئَْس اْلَمْربُوُب أَنَا َو نِْعَم اْلَمْولَى أَنَْت َو بِئَْس اْلعَْبُد أَنَا َو نِعَْم الَْماِلُك أَنْ 
ْدُت فَتََجاَوْزَت َو كَْم قَْد َعثَْرُت فَأَقَْلتَنِي َعثْ  َرتِي َو لَْم فََكْم قَْد أَْذنَبُْت فَعَفَْوَت َعْن ذَْنبِي َو َكْم قَْد تَعَمه

تِي فَأَنَا ظَالٌِم لِنَْفِسي اْلُمِقرُّ ِلذَْنبِي اْلُمعْتَرِ  ُف بَِخِطيئَتِي فَيَا َغافَِر الذُّنُوِب تَأُْخْذنِي َعلَى ِغره
َجابَِة َو أَْهُل التهْقوَ  ى َو أَْهُل أَْستَْغِفُرَك ِلذَْنبِي َو أَْستَِقيلَُك لِعَثَْرتِي فَأَْحِسْن إَِجابَتِي فَِإنهَك أَْهُل اْْلِ

.اْلَمْغِفَرةِ   

و  تیشدم، و به سبب فساد ن تیتو موفق به ثناگوئ یاریکه به  میگوی! تو را حمد م ایبار خدا: 1 بند

مدح کنم، بار الها، تو  یکه ناتوانم که تو را آنطور که مستحق و سزاوار هست کنمیاقرار م نم،یقیضعف 
و من بد  یهست ییخوب موال تو هستم یا افتهیو من بد پرورش  یهست یخوب معبود و خوب پروردگار

و  یکه مرتکب شدم و تو عفو نمود یگناه اریبس چهی، ن بد مملوکو م یهست یخوب مالک تو ی،بنده ا
مرا مؤاخذه  یخطاها کردم، ول اریبس چهی، که از من سر زد و تو از آن گذشت ییجرم ها اریچه بس
لغزش ها که از من  اریچه بس و یدرگذشت آن ها که عمداً مرتکب شدم و تو از یبد اریو چه بس ینکرد

منم که به خود ظلم کرده ام  نیا نکیا ی!و مرا بر غفلتم مأخذه نکرد ،ینمود یسر زد و از آن چشم پوش
که گناهانم را  خواهمیآمرزنده گناهان! از تو م یاعتراف دارم. پس ا میو به گناهم اقرار و به خطاها

.یاجابت کن که تو سزاوار اجابت و اهل تقوا و آمرزش یکیپس به ن ،یدرگذر میو از لغزش ها یببخش  

بِفَْضِل نِْعَمتَِك أَْو بََسْطُت   للهُهمه إِن ِي أَْسأَلَُك لُِكل ِ ذَْنٍب قَِوَي بََدنِي َعلَْيِه بِعَافِيَتَِك أَْو نَالَتْهُ قُْدَرتِيا-2
ي ِمْنهُ َعلَى إِلَْيِه يَِدي بِتَْوِسعَِة ِرْزقَِك َو اْحتََجْبُت فِيِه ِمَن النهاِس بِِستِْرَك َو اتهكَْلُت فِيِه ِعْنَد َخْوفِ 

ْلُت فِيِه َعلَى كََرِم َعْفِوَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  ٍد َو أَنَاتَِك َو َوثِْقُت ِمْن َسْطَوتَِك َعلَيه فِيِه بِِحْلِمَك َو َعوه
.آِلِه َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ   

تو، بدنم بر آن  یبخش تیعاف یکه به واسطه  ی! از تو مسألت آمرزش دارم، از هر گناهایبا خدا: 2 بند

رزق واسع تو به آن دست  یبه واسطه  ایکردم؛  دایبه واسطه نعمت فراوان تو به آن قدرت پ ایتوانا شد؛ 
بر  تیهراسم از گناه، در آن معص مهنگا ایتو، در آن گناه از مردم پنهان ماندم؛  یبا پرده پوش ایو  افتم؛ی

 مانهیردم و در آن گناه، ازخشم بر من، به حلمت اعتماد کردم و آن را بر عفو کرک هیصبر و درنگ تو تک
 نیبهتر یا امرزیگونه گناهانم را ب نیات واگذار نمودم، پس بر محمد و آلش درود فرست و ا

.آمرزدندگان  

َسَخِطَك أَْو يَِميُل بِي إِلَى َما نََهْيتَنِي اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يَْدُعو ِلي َغَضبََك أَْو يُْدنِي ِمْن -3
ٍد َو آِلِه َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخيَْر الْغَافِِرينَ  ا َدَعْوتَنِي إِلَْيِه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه .َعْنهُ أَْو يَْنأَى بِي َعمه  
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مرا به  ای ،دخوانیغضبت فرا م یکه مرا به سو یهرگناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ای: بار خدا3 بند

از آنچه که مرا به  ایکشاند؛  یم یام کرده ا یآنچه که نه یمرا به سو ای سازد؛یم کیخشمت نزد یسو
 امرزیگونه گناهانم را ب نیپس بر محمد و آلش درود فرست و ا ،دینما یدور م یآن دعوت نموده ا یسو

.آمرزندگان یبهتر یا  

ذَْنبٍ اْستََمْلُت إِلَْيِه أََحداً ِمْن َخْلِقَك بِغََوايَتِي أَْو َخَدْعتُهُ بِِحيلَتِي فَعَلهْمتُهُ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ -4
ْيُت َعلَْيِه ِمْنهُ َما َعِلَم َو لَِقيتَُك َغداً بِأَْوَزاِري َو أَْوَزاٍر َمَع أَْوَزاِري فََصل ِ   َعلَى ِمْنهُ َما َجِهَل َو َعمه

ٍد َو آِلِه  .َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ ُمَحمه  

 یبه سو یکار بیاز بندگانت را با فر یکه بنده ا یاز هر گناه طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 4 بند

 دید یدادم و جلو ادیشناخت به او  یرا که نم یدادم؛ آنگاه گناه بیآن کشاندم و با نقشه و خدعه او را فر

عالوه بر گناه  گران،یبا وزر و وبال گناه د دیبا امتیق یکه فردا دانمیگرفتم و م دانستیاو را از آنچه م
 نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیخود، با تو مالقات کنم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا

!آمرزندگان  

ِ َو -5 ْزَق َو يَْمُحو اْلبََرَكةَ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يَْدُعو إِلَى اْلغَي  ْشِد َو يُِقلُّ الر ِ يُِضلُّ َعِن الرُّ
ٍد َو آِلِه َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ْكَر فََصل ِ َعلَى ُمَحمه .َو يُْخِمُل الذ ِ  

ر کشاند و از راه رشد دو یم یگمراه یکه به سو یاز هر گناه طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 5 بند

را از خاطره ها  یگذشته را نابود و نام آدم راثیم برد،یم نیرا کم و برکت را از ب یکند، و روز یم
.!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آلش درود فرست و ا برد،یم  

لَيِْلي َو نََهاِري َو قَِد اْستَتَْرُت ِمْن ِعبَاِدَك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ أَتْعَْبُت فِيِه َجَواِرِحي فِي -6
ٍد َو آِلِه َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  .بِِستِْري َو اَل ِستَْر إاِله َما َستَْرتَنِي فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

حم را در آن که در شب و روزم، اعضا و جوار یاز هر گناه طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 6 بند

 یحفظ یکه پرده  یاز بندگانت پنهان کردم، در حال ش،یپوشش خو یگناه خسته کردم و خود را در پرده 
 نیبهتر یا امرزیگونه گناهانم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ست؛یجز پوشش تو ن

!آمرزندگان  

فِيِه أَْعَدائِي ِلَهتِْكي فََصَرْفَت كَْيَدُهْم َعن ِي َو لَْم تُِعْنُهْم  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َرَصَدنِي-7
ِ أَْعِصي فَتُْمِهلَنِي َو َطاَل َما َعَصْيتَُك  َعلَى فَِضيَحتِي كَأَن ِي لََك َوِليٌّ فَنََصْرتَنِي َو إِلَى َمتَى يَا َرب 

أَْعَطيْتَنِي فَأَيُّ ُشْكٍر يَقُوُم ِعْنَدَك بِنِْعَمٍة ِمْن نِعَِمَك َعلَيه فَلَْم تَُؤاِخْذنِي َو َسأَْلتَُك َعلَى ُسوِء فِعِْلي فَ 
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

من بودند و تو  یزیآبرور یکه دشمنانم با آن درپ یاز هر گناه طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 7 بند

من دوست توام که مرا  ایکه مرا مفتضح کنند؛ گو یو کمکشان نکرد یآنها را از من برگرداند ینقشه 
شده  یکردنم طوالن تی! چقدر معص؟یکنم تو را و تو مهلتم ده تیمعص ی.پروردگارا، تا ک یکرد یاری

! پس کدام ؟یدم و تو عطا نمودکردارم از تو درخواست کر ی  و با وجود بد یو تو مؤاخذه ام نکرده ا
پس بر محمد و آل محمد درود  رد؟یقرار گ تیاز نعمت ها یکی یشکر است که بتواند در برابر حت

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب نگونهیفرست و ا  
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ِم قََسِمي بَِك َو أَْشَهْدُت اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ قَدهْمُت إِلَْيَك فِيِه تَْوبَتِي ثُمه -8 َواَجْهُت بِتََكرُّ
ا قََصدَنِي بَِكْيِدهِ ال ْيطَاُن َعلَى نَْفِسي بِذَِلَك أَْوِليَاَءَك ِمْن ِعبَاِدَك أَن ِي َغْيُر َعائٍِد إِلَى َمْعِصيَتَِك فَلَمه شه

اِن اْستَتَْرُت َحيَاًء ِمْن ِعبَاِدَك ُجْرأَةً ِمن ِي َو َماَل بِي إِلَْيِه اْلِخْذاَلُن َو َدَعتْنِي نَْفِسي إِلَى اْلِعْصيَ 
ْفتَُك فِي َعلَْيَك َو أَنَا أَْعلَُم أَنههُ اَل يَكُنُّنِي ِمْنَك ِستٌْر َو اَل بَاٌب َو اَل يَْحُجُب نََظَرَك إِلَيه ِحَجاٌب فََخالَ 

تْ  َر َعن ِي َو َساَوْيُت أَْوِليَاَءَك كَأَن ِي لَْم أََزْل لََك َطائِعاً َو اْلَمْعِصيَِة إِلَى َما نََهْيتَنِي َعْنهُ ثُمه َكَشْفَت الس ِ
إِلَى أَْمِرَك ُمَساِرعاً َو ِمْن َوِعيِدَك فَاِزعاً فَلُب ِْسُت َعلَى ِعبَاِدَك َو اَل يَعِْرُف بِِسيَرتِي َغْيُرَك فَلَْم 

نِي بِغَْيِر ِسَمتِِهْم بَْل أَْسبَْغَت َعلَيه مِ  لْتَنِي فِي ذَِلَك َعلَْيِهْم َحتهى َكأَن ِي ِعْنَدَك تَُسم ِ ثَْل نِعَِمِهْم ثُمه فَضه
ُ َكمَ  ا َستَْرتَهُ فِي َدَرَجتِِهْم َو َما ذَِلَك إاِله بِِحْلِمَك َو فَْضِل نِْعَمتَِك فَلََك اْلَحْمُد َمْواَلَي فَأَْسأَلَُك يَا َّللاه

ْنيَا أَْن اَل تَفْ  اِحِمينَعلَيه فِي الدُّ .َضَحنِي بِِه فِي اْلِقيَاَمِة يَا أَْرَحَم الره  

به تو کردم،  میرا تقد شیخو یکه در آن توبه  یاز هر گناه طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 8 بند

بندگان بر خود شاهد گرفتم که  انیرا از م اءتیکردنم به تو و اول ادیسپس مواجه شدم با کرامت و قسم 

و  یگرفت و خوار هدفاش مرا  لهیو ح دیبا ک طانیآنگاه که ش یول گردمیباز نم تیمعص یبه سو گرید
از بندگانت  ایخواند، خود را به جهت ح تیو نفسم مرا به سمت آن معص دیآن کشان یمرا به سو میچارگیب

مرا ازتو پنهان  یپرده و باب چیه دانمیکه م یمن نسبت به تو بود در حال یاز گستاخ ن،یساختم. و ا یمخف
 یتو را مخالفت کرده و به آنچه مرا از آن نه سپوشاند. پ ینظر تو را از من نم یحجاب چیو ه کندینم

تو  عیمط شهیهم ایقرار دادم، گو اءتیمبادرت نمودم ، سپس پرده را کنار زده و خود را با اول یکرده بود

ده ام. ظاهرم را آنگونه آراستم که بر بندگانم هراسان بو تیدهایاوامرت شتابان و از تهد یبوده و به سو
 شناختندیمرا جز آنگونه که آنها مرا م زیاز تو از درون من آگاه نبود، تو ن ریغکه  یمشتبه شد، درحال

 ی. سپس مرا به آنها برتریبه من هم عطا کرد یدادیرا که به آنها م یینعمتها یبلکه حت ،ینکرد یمعرف
تو و نعمت  یحلم و بردبار یمگربه واسطه  ستیهمه ن نهاینزد تو، همرتبه آنها هستم ا ایگو ،یداد

خدا!  یا کنمیمن ! از تو درخواست م یموال یفراوان تو بر من. پس حمد و سپاس ازان توست ا

 نیبهتر یا یمرا رسوا نکن زین امتیدر ق ،یمستور و پنهان ساخت ایگناه را دردن نگونهیکه ا یهمانطور
!حم کنندگانر  

تْيَانِِه َو التهَخلُِّص إِلَى ُوُجودِ -9 هأَن ِي ِْلِ ِه َحتهى اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َسِهْرُت لَهُ لَيِْلي فِي الت
اِلِحيَن َو أَنَا ُمْضِمٌر ِخاَلَف ِرَضاَك يَا َربه  الْعَالَِميَن فََصل ِ إِذَا أَْصبَْحُت تََخطهأُْت إِلَْيَك بِِحْليَِة الصه

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َعلَى ُمَحمه  

انجام آن، شب را  یکه با صرف وقت و تأمل برا یاز هر گناه طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 9 بند

تو گام برداشتم، در  یبه سو نیصالح ی  صبح که شد در ز یگذراندم تا توانستم مرتکب شوم،ول یداریبه ب
! پس بر محمد و آلش  انیپروردگار عالم یرا در درون خود پنهان کرده بودم ا تتیکه خالف رضا یحال

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیدرود فرست و ا  

اً ِمْن أَْعَدائِِك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َظلَْمُت بَِسبَبِِه َوِلي اً ِمْن -10 أَْوِليَائَِك أَْو نََصْرُت بِِه ُعُدو 
ٍد َو آِل ُمَحمه  ٍد َو أَْو تََكلهْمُت فِيِه بِغَْيِر َمَحبهتَِك أَْو نََهْضُت فِيِه إِلَى َغْيِر طَاَعتَِك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

  .اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ 

ظلم  تیایاز اول یا یآن به ول یکه به واسطه  یطلبم از هر گناه یآمرزش م ! از تو ایبار خدا: 10 بند

طاعتت  ریمس ریدر غ ایمحبت تو سخن راندم،  ریبه جهت غ ایکردم،  یاریاز دشمنانت را  یکی ایکردم، 
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 یبهتر یا امرزیگونه گناهانم را ب نیبه آن اقدام کردم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا
!آمرزندگان  

لَْيِه أَْو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك لُِكل ِ ذَْنٍب نََهْيتَنِي َعْنهُ فََخالَْفتَُك إِلَْيِه أَْو َحذهْرتَنِي إِيهاهُ فَأَقَْمُت عَ -11 
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا  ٍد َو آِل ُمَحمه .َخْيَر اْلغَافِِرينَ قَبهْحتَهُ ِلي فََزيهْنتُهُ ِلنَْفِسي فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

و من مخالفت تو نمودم؛  یکرد یکه مرا از آن نه یاز هر گناه طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 11 بند

و من آن را  یزشت شمرد میآن را برا ایکردم  یستادگیو من بر ارتکاب آن ا یمرا از آن بر حذر داشت ای
 نیبهتر یا امرزیب اگونه گناهم ر نیدادم؛ پس بر محمد آل محمد درود فرست و ا نتیخود ز یبرا

!آمرزندگان  

تَْرتَهُ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ نَِسيتُهُ فَأَْحَصيْتَهُ َو تََهاَوْنُت بِِه فَأَثْبَتههُ َو َجاَهْرُت بِِه فَسَ -12
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ َعلَيه َو لَْو تُْبُت إِلَْيَك  ٍد َو آِل ُمَحمه .ِمْنهُ لَغَفَْرتَهُ فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

تو آنرا شمرده  یکه آن را فراموش کرده ام ول یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 12 بند

 یرا مرتکب شده ام و تو آنرا پوشانده ا و آشکارا آن ،یو آن را سبک شمرده ام و تو آن را نوشته ا ،یا
گونه گناهم را  نیفرست و ا دپس بر محمد و آل محمد درو ؛یدیآمرز یحتماً م کردمیو اگر از آن توبه م

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیب  

اْلعُقُوبَِة فَأَْمَهْلتَنِي َو أَْدلَْيَت اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ تََوقهْعُت فِيِه قَْبَل اْنِقَضائِِه تَْعِجيَل -13
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر  ٍد َو آِل ُمَحمه َعلَيه ِستْراً فَلَْم آِل فِي َهتِْكِه َعن ِي َجْهداً فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

.اْلغَافِِرينَ   

گناه  افتنی انیاز پا عقوبت را قبل لیکه تعج یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 13 بند

در هتک آن  یکوشش چیهمه از ه نیو با ا یپوشش رابر من افکند یو پرده  یمهلتم داد یتوقع داشتم ول
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهانم را ب نیپس محمد و آل محمد درود فرست و ا ،فروگذار نکردم  

يَْصِرُف َعن ِي َرْحَمتََك أَْو يُِحلُّ بِي نَِقَمتََك أَْو يَْحِرُمنِي َكَراَمتََك أَْو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ -14
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرين ٍد َو آِل ُمَحمه .يُِزيُل َعن ِي نِْعَمتََك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

عذابت را بر من  ای دارد،یکه رحمتت را از من باز م یاز هر گناه طلبمیاز تو آمرزش م ایبا خدا: 14 بند

پس بر محمد آل  سازد؛یم لینعمتت را از من زا ای سازد،یمرا از کرامتت محروم م ای آورد،یفرود م
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهانم را بر من ب نیمحمد درود فرست و ا  

يُوِرُث اْلفَنَاَء أَْو يُِحلُّ اْلباََلَء أَْو يُْشِمُت اْْلَْعَداَء أَْو يَْكِشُف  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ -15
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .اْلِغطَاَء أَْو يَْحبُِس قَْطَر السهَماِء فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

بال را فرود  ایآورد،  یکه هالک را به دنبال م یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبا خدا: 15 بند

پس  کند؛یقطرات آسمان را حبس م ای درد،یپرده را م ایآورد،  یم یشماتت دشمنان را در پ ایآورد،  یم
!مرزندگانآ نیبهتر یا امرزیگناهانم را ب نگونهیبر محمد و آل محمد درود فرست و ا  
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ِلُكل ِ ذَْنبٍ َعيهْرُت بِِه أََحداً ِمْن َخْلِقَك أَْو قَبهْحتُهُ ِمْن فِْعِل أََحٍد ِمْن بَِريهتَِك ثُمه اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك -16
ٍد َو اْغِفْرهُ  ٍد َو آِل ُمَحمه ْمُت َعلَْيِه َو اْنتََهْكتُهُ ُجْرأَةً ِمن ِي َعلَى َمْعِصيَتَِك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  ِلي يَا تَقَحه

.غَافِِرينَ َخْيَر الْ   

از بندگانت را به آن سرزنش کردم؛  یکه کس یهر گناه یبرا طلبمی، از تو آمرزش م ایبار خدا: 16 بند

کردم، اما پس از آن خودم وارد آن گناه شدم و مرتکب  حیاز مخلوقاتت آن گناه را تقب یدر فعل کس ای
درود فرست و  حمدمحمد و آل م سر زد؛ پس بر محمد و آل انتیکه از من بر عص یگشتم به خاطر جرأت

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را بر ب نیا  

ا َعلَْيِه َو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ تُْبُت إِلَْيَك ِمْنهُ َو أَْقَدْمُت َعلَى فِعِْلِه فَاْستَْحيَْيُت ِمْنَك َو أَنَ -17
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َرَهْبتَُك َو أَنَا فِيِه ثُمه  ٍد َو آِل ُمَحمه اْستَقَْلتَُك ِمْنهُ َو ُعْدُت إِلَْيِه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

.َخْيَر الْغَافِِرينَ   

که از آن توبه کردم و بر انجامش اقدام نمودم،  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 17 بند

که من در انجام آن گناه  یدر حال دمیترسیب آن بودم، و از تو مکه مرتک یدر حال کردمیم ایپس از تو ح
آن برگشتم؛ پس بر محمد  یوکه باز به س یدر حال یغوطه ور بودم؛ پس از تو خواستم که از من درگذر

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب نگونهیو آل محمد درود فرست و ا  

َرَك َعلَيه َو َوَجَب فِي فِْعِلي بَِسبَِب َعْهٍد َعاَهْدتَُك َعلَْيِه أَْو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ -18 ذَْنبٍ ثَوه
ٍة آلَْيُت بَِها ِمْن أَْجِلَك ِْلََحٍد ِمْن َخْلِقَك ثُمه نَقَْضُت ذَِلَك ِمْن َغْيِر َضرُ  وَرٍة َعْقٍد َعقَْدتُهُ لََك أَْو ِذمه

ٍد  ِلَرْغبَتِي فِيِه بَِل اْستََزلهنِي نِي َعْن ِرَعايَتِِه اْْلََشُر فََصل ِ َعلَى ُمَحمه َعِن اْلَوفَاِء بِِه اْلبََطُر َو اْستََحطه
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  .َو آِل ُمَحمه  

غضب تو را بر من مشتعل  یکه شعله  یهر گناه یطلبم برا ی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 18 بند

 ایکه با تو داشتم،  یمانیپ ایکه با تو بسته بودم،  یث شد در اثر ارتکاب آن به خاطر عهدساخت و باع
. اما پس از آن به خاطر دیمن الزم آ یبر ذمه  یاز مردم به خاطر تو خوردم، گناه یکی یکه برا یقََسم
 یمرا از وفا یرا بدون ضرورت نقض کردم؛ بلکه خوشگذران مانیو پ یو رغبتم به گناه ، آن عهد لیم

آن فرو انداخت؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و  تیمرا از رعا یبه آن بازداشت و سرمست

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب نگونهیا  

بَِها َعلَى اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك لُِكل ِ ذَْنٍب لَِحقَنِي بَِسبَِب نِْعَمٍة أَنْعَْمَت بَِها عَلَيه فَقَِويُت -19 19

ٍد َو اْغِفرْ  ٍد َو آِل ُمَحمه هُ َمْعِصيَتَِك َو َخالَْفُت بَِها أَْمَرَك َو قَِدْمُت بَِها عَلَى َوِعيِدَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه
.ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ   

که  یعمتن یشد به واسطه  رمیگ بانیکه گر یهر گناه یبرا طلبمی! و از تو آمرزش م ایبار خدا: 19 بند

ت بر معص یبه من عطا کرد  یوعده  یکردم و مخالفت امر تو نمودم، و با آن به سو دایپ تیو با آن قو 
 نیبهتر یا امرزیگناهم را ب نگونهیشدم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا کیعذابت نزد
!آمرزندگان  
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فِيِه َشْهَوتِي َعلَى َطاَعتَِك َو آثَْرُت فِيِه َمَحبهتِي َعلَى أَْمِرَك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ قَدهْمُت -20
ْبتَنِي ِمْنهُ بِنَْهيَِك َو قَدهْمَت إِلَيه فِيِه بِأَْعذَاِرَك َو اْحتَجَ  ْجَت َو أَْرَضْيُت نَْفِسي فِيِه بَِسَخِطَك إِْذ َرهه

ٍد  ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ َعلَيه فِيِه بَِوِعيِدَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه .َو آِل ُمَحمه  

که شهوت خود را بر طاعتت مقدم داشتم، و  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 20 بند

از  یبا نه رایساختم، ز یرا با خشم تو راض شیدادم، و نفس خو حیدوست داشتن خود را بر امر تو ترج
عذابت حجت را بر من تمام  یو با وعده  یراه عذر را بر من بسته بود شیشاپیو پ یآن مرا ترسانده بود

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب نگونهیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ی،کرده بود  

ْدتُهُ أَْو أَْخَطأُْت  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َعِلْمتُهُ ِمْن نَْفِسي-21 أَْو نَِسيتُهُ أَْو ذََكْرتُهُ أَْو تَعَمه
ُت َعْنهُ فِيَما اَل أَُشكُّ أَنهَك َسائِِلي َعْنهُ َو إِنه نَْفِسي ُمْرتََهنَةٌ بِِه لََدْيَك َو إِْن ُكْنُت قَْد نَِسيتُهُ َو َغفَلْ 

ٍد َو اْغِفْرهُ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرين فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

فراموش کرده ام ،  ایکه خود از آن خبر دارم،  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 21 بند

شک از من  یکه ب یخطا آورده ام، موارد یاز رو ایبه عمد آن را انجام دادم،  ایآورم،  یم ادیبه  ای
پس  ،غافل شده باشم آنتو درگرو آن است، هر چند آن را فراموش و از شیکرد و نفسم پ یسوال خواه

  !آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب نگونهیبرمحمدوآل محمد درود فرست و ا

أَْغفَْلُت أَْن أَتُوَب اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َواَجْهتَُك بِِه َو قَْد أَْيقَْنُت أَنهَك تََرانِي َعلَْيِه َو -22
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْ  ٍد َو آِل ُمَحمه .غَافِِرينَ إِلَْيَك ِمْنهُ َو أُْنِسيُت أَْن أَْستَْغِفَرَك لَهُ فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

تو  داشتم که نیقیکه با آن با تو روبه رو شدم و یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 22 بند

پس بر  ،میوغافل شدم که از آن توبه کنم، و فراموش کردم که از آن استغفار نما ینیبیمرا در آن حال م
!مرزندگانآ نیبهتر یا امرزیگناهانم را ب نگونهیمحمد و آل محمد درود فرست و ا  

بَنِي َعلَْيِه َو َرَجْوتَُك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َدَخلُْت فِيِه بُِحْسِن َظن ِي بَِك -23 أَْن اَل تُعَذ ِ
ْلُت نَْفِسي َعلَى َمْعِرفَتِي بَِكَرِمَك أَْن اَل تَْفَضَحنِي بَْعدَ أَْن  َستَْرتَهُ ِلَمْغِفَرتِِه فَأَْقَدْمُت َعلَْيِه َو قَْد َعوه

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيرَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .اْلغَافِِرينَ  َعلَيه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

حسن ظن  به تو  یکه وارد آن شدم به واسطه  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 23 بند

که  یپس به آن اقدام کردم، در حال ،یآمرز یبودم که آن را م دواریو ام یکنیکه مرا بر آن عذاب نم
 میرسوا یپس از آن که آن را بر من پوشاند گریشناختم، که د یبود که از تو م یمن بر َکَرم یات کا

 نیبهتر یا امرزیگونه گناهان را بر من ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ؛یکنینم
!آمرزندگان  

َجابَِة َو خَ -24   يْبَةَ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك لُِكل ِ ذَْنٍب اْستَْوَجْبُت ِمْنَك بِِه َرده الدَُّعاِء َو ِحْرَماَن اْْلِ
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه َجاِء فََصل ِ َعلَى ُمَحمه   .الطهَمعِ َو اْنِفَساَخ الره

آن مستحق رد شدن دعا و  یکه به واسطه  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 24 بند

پس بر محمد و آل محمد درود فرست و  ،از طمع و گسستن آرزو شده ام یدیاز اجابت و نا ام تیمحروم
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیا  
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ْزَق َو يَُردُّ الدُّ -25  عَاَء اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك لُِكل ِ ذَْنٍب يُْعِقُب اْلَحْسَرةَ َو يُوِرُث النهدَاَمةَ َو يَْحبُِس الر ِ
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ فََصل ِ َعلَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ى ُمَحمه  

و  گردددیم یمانیکه موجب حسرت و سبب پش یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ای: بار خدا۲۵ بند
گونه گناهم را  نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،گرددیو رد شدن دعا م یباعث بند آمدن روز

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیب  

فِي اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُوِرُث اْْلَْسقَاَم َو اْلفَنَاَء َو يُوِجُب الن ِقََم َو اْلباََلَء َو يَُكوُن -26
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا  ٍد َو آِل ُمَحمه .َخيَْر الْغَافِِرينَ اْلِقيَاَمِة َحْسَرةً َو نََداَمةً فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

 یو باعث گرفتار یو نابود یماریکه موجب ب یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 26 بند

خواهد داشت؛ پس بر محمد و آل محمد درود  شیحسرت و ندامت در پ امتیو در ق شود،یها و بالها م
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیفرست و ا  

أَتَْيتُهُ  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َمَدْحتُهُ بِلِسَانِي أَْو أَْضَمَرهُ ِجنَانِي أَْو َهشهْت إِلَْيِه نَْفِسي أَوْ -27
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .بِِفعَاِلي أَْو كَتَْبتُهُ بِيَِدي فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

در دل به  ایکردم،  فیکه آن را با زبان تعر یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 27بند 

پس بر  ،با دستم آن را نوشتم ایبا کردارم آن را انجام دادم،  اینفسم به آن مشتاق گشت،  ایفکر آن بودم، 
!مرزندگانآ نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد و آل محمد درود فرست و ا  

ْيُث اَل اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َخلَْوُت بِِه فِي لَْيٍل أَْو نََهاٍر َو أَْرَخْيَت َعلَيه فِيِه اْْلَْستَاَر حَ -28
اْنتَِهاِكِه ِلُحْسِن الظهن ِ بَِك يََرانِي إِاله أَنَْت يَا َجبهاُر فَاْرتَابَْت فِيِه نَْفِسي َو َميهْزُت بَْيَن تَْرِكِه ِلَخْوفَِك َو 

دٍ  ْقَداَم َعلَْيِه فََواقَْعتُهُ َو أَنَا َعاِرٌف بَِمعِْصيَتِي فِيِه لََك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه لَْت ِلي نَْفِسَي اْْلِ  َو آِل فََسوه
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  .ُمَحمه  

به سراغ آن رفتم  ییروز در تنها ایکه در شب  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ای: بار خدا28بند

 د،یدیجب ار، نم یخدا یکس جز تو، ا چیکه ه یبه طور ،یرا بر من فرو انداخت تیست ار یو تو پرده ها
ظن به تو آن را مرتکب  نحس یبه واسطه  ایکه از ترس تو آن را ترک کنم  نیا نیافتادم ب دیپس به ترد

 ،شومیتو را مرتکب م تیمعص دانستمیکه م یداد و انجام دادم در حال نتیز میشوم. پس نفس آن را برا

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا  

َطنِي اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ اْستَْقلَْلتُهُ -29 أَِو اْستَْكثَْرتُهُ أَِو اْستَْعَظْمتُهُ أَِو اْستَْصغَْرتُهُ أَْو َوره
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخيَْر الْغَافِِرين ٍد َو آِل ُمَحمه .َجْهِلي فِيِه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

 ایشمردم  ادیز اد،یز ایکه آن را کم شمردم  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 29 بند

گونه  نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،آن فروبرد یمرا در ورطه  میکه نادان نیا ایکوچک، 
  !آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب
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بَِسبَبِِه إِلَى أََحٍد ِمْن اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َماَْلُْت فِيِه َعلَى أََحٍد ِمْن َخْلِقَك أَْو أََسأُْت -30
ْيِه بَِريهتَِك أَْو َزيهنَتْهُ ِلي نَْفِسي أَْو أََشْرُت بِِه إِلَى َغْيِري أَْو دَلَْلُت عَلَْيِه ِسَواَي أَْو أَْصَرْرُت َعلَ 

ٍد َو اْغِفْرهُ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ بِعَْمِدي أَْو أَقَْمُت َعلَْيِه بَِجْهِلي فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

از بندگانت،  یکی هیکه در آن معاونت کردم عل یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 30 بند

د در آن  ایآن داللت نمودم،  یخود را به سو ریغ ایکردم، و  ییآن راهنما یرا به سو یگرید ای با تعم 
گونه  نیشدم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا میدر آن مق ینادان یاز رو ای دم،یاصرار ورز
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب  

ِه اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ ُخْنُت فِيِه أََمانَتِي أَْو بََخْسُت فِيِه بِِفعِْلِه نَْفِسي أَْو أَْخَطأُْت بِ -31
يِه َشَهَواتِي أَْو قَدهْمُت فِيِه لَذهاتِي أَْو َسعَْيُت فِيِه لِغَْيِري أَِو اْستَْغَوْيُت إِلَْيِه َعلَى بََدنِي أَْو آثَْرُت فِ 

أَِو َمْن تَابَعَنِي أَْو كَاثَْرُت فِيِه َمْن َمنَعَنِي أَْو قََهْرُت َعلَْيِه َمْن َغالَبَنِي أَْو َغلَْبُت َعلَْيِه بِِحيلَتِي 
ٍد َو اْغِفْر ِلي يَا َخيَْر الْغَافِِرينَ  اْستََزلهنِي إِلَْيهِ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َميِْلي فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

با  ایکردم،  انتیدر آن خ شیکه به امانت خو یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 31 بند

 دم،یشهواتم را بر آن برگز ایبا آن بر بدنم صدمه وارد کردم،  ایانجام دادن آن از ارزش نفس خود کاستم، 
 یم یرویآنکس را که از من پ ایدر آن تالش نمودم،  یگرید یبرا ایرا در آن مقدم داشتم،  میلذت ها ای

کردم تا بر او  یلشکر کش کردیکه مرا از آن منع م یکس هیعل ایآن کشاندم،  ینمود اغوا نمودم و به سو
 لمیم ای افتم،یبر او دست  رنگیو ن لهیبا ح ایبر من غلبه کند  خواستیکه م یبا قهر بر کس ایشوم،  رهیچ

 نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،دیآن لغزان یمرا به سو

!آمرزندگان  

َغَضبَِك أَِو اْستَْظَهْرُت بِنَْيِلِه َعلَى اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ اْستَعَْنُت َعلَْيِه بِِحيلٍَة تُْدنِي ِمْن -32
عَاِلي أَْهِل َطاَعتَِك أَِو اْستََمْلُت بِِه أََحداً إِلَى َمعِْصيَتَِك أَْو َرائَْيُت فِيِه ِعبَاَدَك أَْو لَبَْسُت َعلَْيِهْم بِفِ 

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِرِ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ينَ فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

که مرا به غضب تو  یکه به کمک نقشه ا یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 32 بند

 لیما تتیرا با آن به معص یکس ایبا آن بر اهل طاعتت غلبه کردم،  ای افتم،یبه آن دست  کردیم کینزد

پس  ،وارونه جلوه دادم نهابا کردارم خود را نزد آ ایبا آن خود را نزد بندگانت خوب نشان دادم،  اینمودم، 
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیبر محمد و آل محمد درود فرست و ا  

أَْو ٍة اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َكتَْبتَهُ َعلَيه بَِسبَِب ُعْجٍب َكاَن ِمن ِي بِنَْفِسي أَْو ِريَاٍء أَْو ُسْمعَ -33
ٍ ُخياََلَء أَْو فََرحٍ أَْو ِحْقٍد أَْو َمَرحٍ أَْو أََشٍر أَْو بََطٍر أَْو َحِميهٍة أَْو َعَصبِيهٍة أَْو ِرضاً أَْو َسَخٍط  أَْو ُشح 

ا يُكْ  تََسُب بِِمثِْلِه أَْو َسَخاٍء أَْو ُظْلٍم أَْو ِخيَانٍَة أَْو َسِرقٍَة أَْو َكِذٍب أَْو نَِميَمٍة أَْو لَِعٍب أَْو نَْوعٍ ِممه
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر  ٍد َو آِل ُمَحمه الذُّنُوُب َو يَُكوُن فِي اْجتَِراِحِه اْلعََطُب فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

.اْلغَافِِرينَ   

 یا یبه جهت خود پسند یکه بر من نوشته ا یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 33 بند

 ایتکب ر،  ای(، گرانی)با رساندن عمل خود به گوش دییخودستا ای ،ییخود نما ایکه در من به وجود آمده، 
 ای ،ینیسخن چ ایدروغ،  ای ،یزدد ای انت،یخ ایظلم،  ایبخل،  ای ،یبخشندگ ای ،یخوش ای نه،یک ای ،یشادمان
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و هر که آن را انجام دهد خود را به هالکت  شوندیکه با آن مرتکب گناه م یهرنوع کار ایلهو و لعب، 
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،اندازد  

ل ِ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َسبََق فِي ِعْلِمَك أَن ِي فَاِعلُهُ بِقُْدَرتَِك الهتِي قََدْرَت بَِها َعلَى كُ -34
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  َشيْ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ٍء فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

که در علم تو گذشته که من با کمک و  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 34 بند

توانا کرده است؛ پس بر محمد و آل  زیکه تو را بر همه چ یاستعانت از قدرت تو انجام داده ام، آن قدرت
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد درود فرست و ا  

َداَءَك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َرِهْبُت بِِه ِسَواَك أَْو َعاَدْيُت فِيِه أَْوِليَاَءَك أَْو َوالَيُْت فِيِه أَعْ -35
ْضُت فِيِه ِلَشيْ أَْو َخذَْلُت فِيِه أَحِ  ٍد َو اْغِفْرهُ  بهاَءَك أَْو تَعَره ٍد َو آِل ُمَحمه ٍء ِمْن َغَضبَِك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

.ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ   

 ی لهیبه وس ای دم،یتو ترس ریکه در آن از غ یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 35 بند

با آن خود را در  ایدوستانت را واگذاشتم،  ایکردم،  یبا دشمنانت دوست ایکردم  یدشمن تیایآن با اول
 یا امرزیرا ب ناهمگونه گ نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،معرض خشم و غضب در آوردم

!آمرزندگان نیبهتر  

ْدُت فِيِه َو نَقَْضُت الْعَْهَد فِيَما بَْينِي َو بَْينََك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ تُْبُت إِلَْيَك ِمْنهُ ثُمه عُ -36
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا خَ  د َو آِل ُمَحمه ْيَر ُجْرأَةً ِمن ِي َعلَْيَك ِلَمْعِرفَتِي بِكََرِمَك َو َعْفِوَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

.اْلغَافِِرينَ   

توبه کردم و مجد داً به  تیکه از آن به سو یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 36 بند

با َکَرم و عفو تو  رایز ،و جرأت نقض کردم یمن و تو بود با گستاخ نیرا که ب یآن برگشتم، و عهد یسو

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،آشنا بودم  

أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ أَْدنَانِي ِمْن َعذَابَِك أَْو نَأَى َعْن ثََوابَِك أَْو َحَجَب َعن ِي َرْحَمتََك أَْو اللهُهمه َو -37
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َكَدَر َعلَيه نِْعَمتََك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

از پاداش  ایکرده،  کیکه مرا به عذابت نزد یهر گناه یبرا طلبمیزش م! از تو آمر ایبار خدا: 37 بند

نعمتت را بر من مکد ر نموده است؛ پس بر محمد و آل  ایمانع رحمتت گشته،  ایدور نموده،  تیکوین
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد درود فرست و ا  

ْمُت بِِه نَْفِسي َخْيراً َوَعْدتَنِي بِِه اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ -38 ذَْنبٍ َحلَْلُت بِِه َعْقداً َشَدْدتُهُ أَْو َحره
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

که محکم کرده  را یمانیآن پ یکه به واسطه  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 38 بند

پس بر محمد و آل محمد درود  ،محروم کردم یکه وعده داده بود یریخود را از خ ایشکستم،  یبود
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیفرست و ا  



11 
 

ْنُت -39 ِمْنهُ بِفَْضِل نِْعَمتَِك أَْو قَِويُت اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ اْرتََكْبتُهُ بُِشُموِل َعافِيَتَِك أَْو تََمكه
ْو َعلَْيِه بَِسابِغِ ِرْزقَِك أَْو َخْيٍر أََرْدُت بِِه َوْجَهَك فََخالََطنِي فِيِه َو َشاَرَك فِعِْلى َما اَل يَْخلُُص لََك أَ 

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي َوَجَب َعلَيه َما أََرْدُت بِِه ِسَواَك فََكثِيٌر َما يَُكوُن َكذَِلَك فََصل ِ َعلَى مُ  ٍد َو آِل ُمَحمه َحمه
.يَا َخيَْر الْغَافِِرينَ   

به  ایآن را مرتکب شدم،  تتیکه به کمک عاف یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 39 بند

خواستم  ایکردم،  دایرزق واسعت بر آن قدرت پ یبه واسطه  اینعمت فراوانت متمک ن به انجام آن شدم، 

 ایمرا آلوده ساخت،  رتو در من وارد شد و کا ریغ تی ن یتو انجام دهم، ول یرضا یرا برا یریکار خ
 نیاز موارد هم اریمن شد که بس ریتو را با آن خواستم دامنگ ریکه غ نیا یکه وبال آن به واسطه  یگناه

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،گونه است  

ٌم فَ -40 ْخَصةُ فََحلهْلتُهُ ِلنَْفِسي َو ُهَو فِيَما ِعْنَدَك ُمَحره َصل ِ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َدَعتْنِي الرُّ
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َعلَى ُمَحمه  

 یمن شد تا برا ی زهیکه رخصت در آن انگ یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 40 بند

گونه گناهم  نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،که نزد تو حرام بود یخود حالل دانستم، در حال
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیرا ب  

َخْلِقَك َو لَْم يَْعُزْب َعْنَك فَاْستَقَلْتَُك ِمْنهُ فَأَقَْلتَنِي ثُمه اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َخِفَي َعْن -41
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ُعْدُت فِيِه فََستَْرتَهُ َعلَيه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

است، اما از تو پنهان  یم مخفکه از مرد یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 41 بند

آنرا انجام دادم و آنرا هم بر من  گری. آنگاه بار دیو تو گذشت یپس از تو خواستم که بگذر ست،ین
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیبر محمد و آل محمد درود فرست و ا پسی، پوشاند  

لَهُ بََصِري أَْو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ -42 َخَطْوُت إِلَْيِه بِِرْجِلي أَْو َمَدْدُت إِلَْيِه يَِدي أَْو تَأَمه
يَانِي أَْصغَْيُت إِلَْيِه بَِسْمِعي أَْو نَطََق بِِه ِلَسانِي أَْو أَْنفَْقُت فِيِه َما َرَزقْتَنِي ثُمه اْستَْرَزْقتَُك َعلَى ِعصْ 

يَاَدةَ فَلَْم تَُخي ِبْنِي َو فََرَزْقتَنِي ثُمه اْستَعَْنُت بِرِ  ْزقَِك َعلَى َمعِْصيَتَِك فََستَْرَت َعلَيه ثُمه َسأَْلتَُك الز ِ
اً َعلَى َمعِْصيَتَِك َو اَل تََزاُل َعائِداً َعلَيه بِِحْلِمَك َو  َجاَهْرتَُك فِيِه فَلَْم تَْفَضْحنِي فاََل أََزاُل ُمِصر 

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخيَْر الْغَافِِرينَ َمْغِفَرتَِك يَا أَْكَرَم اْْلَكْ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َرِميَن فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

 ایآن گام برداشتم،  یخود به سو یکه با پا یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 42 بند

 ایآن باز نمودم،  یگوشم را به سو ایچشمم با دقت آن را نظاره کرد،  ایآن دراز کردم،  یدستم را به سو
 یاز تو روز انیوجود عص بادر آن خرج کردم، سپس  یآنچه را به من عطا کرد ایشد،  ایزبانم به آن گو

سپس از  ،یکمک گرفتم و تو آن را پوشاند تی. آنگاه از رزق تو در راه معصیخواستم و تو به من داد
 تتیبر معص وستهیو پ یننمود میا آن را مرتکب شدم، رسواو آشکار ینکرد دمیخواستم باز ناام شتریتو ب

 نیمتریکر یا یکنیحلم مغفرتت گذشت م او ب یریپذیهمواره توبه ام را م یورزم، ول یاصرار م
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نی! پس بر محمد و آل محمد درود فرست و امانیکر  
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ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُوِجُب َعلَيه َصِغيُرهُ أَِليَم َعذَابَِك َو يُِحلُّ بِي َكبِيُرهُ َشِديَد ِعقَابَِك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك -43
ٍد َو آِل ُمَحمه  ْصَراِر َعلَْيِه َزَواُل نِْعَمتَِك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه ٍد َو َو فِي إِتْيَانِِه تَْعِجيُل نَِقَمتَِك َو فِي اْْلِ

.َر الْغَافِِريناْغِفْرهُ ِلي يَا َخيْ   

که کوچک آن باعث عذاب دردناک و بزرگ  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 43 بند

و اصرار بر آن زوال  گردد،ینقمتت م لیدارد، و انجام دادن آن باعث تعج یرا در پ دتیآن عقوبت شد
 نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،دارد ینعمتت را در پ

  !آمرزندگان

ِجينِي اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ لَْم يَطهِلْع َعلَْيِه أََحدٌ ِسَواَك َو اَل َعِلَمهُ أََحٌد َغْيُرَك َو اَل يُنْ -44
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ ِمْنهُ إِاله ِحْلُمَك َو اَل يََسعُهُ إاِله َعْفُوَك فََصل ِ َعلَى  ٍد َو آِل ُمَحمه .ُمَحمه  

 

 یکس جز تو بر آن آگاه نشده، و کس چیکه ه یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 44 بند

پس بر  ست؛یآن ن ریفراگ یزیعفوت چ ریو غ ستین یتو آن را ندانسته، و جز حلمت مرا از آن نجات ریغ
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد و آل محمد درود فرست و ا  

ُل اْلعَدََم أَْو يُْكثُِر ا-45 لنهدََم فََصل ِ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُِزيُل الن ِعََم أَْو يُِحلُّ الن ِقََم أَْو يُعَج ِ
ٍد َو آِل  ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ َعلَى ُمَحمه .ُمَحمه  

را فرود  یو بدبخت بردیم نیکه نعمتها را از ب یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 45 بند

پس بر محمد و آل  ،گردد یم اریبس یمانیباعث پش ای شود،یم یستیدر فنا و ن لیموجب تعج ایآورد  یم

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد درود فرست و ا  

ُل النهِقَماِت َو -46 ي ِئَاِت َو يُعَج ِ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يَْمَحُق اْلَحَسنَاِت َو يَُضاِعُف السه
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ يُْغِضبَُك يَا َربه السهَماَواِت فََصل ِ َعلَى مُ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َحمه  

را دوچندان  ئاتیکه حسنات را نابود و س یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 46 بند

 یپروردگار آسمان ها، به غضب م یانسان سوق داده و تو را، ا یها را با شتاب به سو یبدبخت کند،یم
!مرزندگانآ نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،آورد  

أَْهُل   [ فَإِنهكَ  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ أَْنَت أََحقُّ بَِمْعِرفَتِِه إِْذ ُكْنَت أَْولَى بسترته ]بَِستِْرهِ -47
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  َو أَْهُل اْلَمْغِفَرِة فََصل ِ   التهْقوى ٍد َو آِل ُمَحمه .َعلَى ُمَحمه  

از هر  شیپ رایز یکه تو به شناخت آن آگاهتر یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 47بند 

پس بر محمد و آل  ی،و آمرزش هست زیچون فقط تو سزاوار پره ،یآن سزاوارتر دنیکس تو به پوشان
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد درود فرست و ا  

 َمْياًل َمَع اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ تََجههْمُت فِيِه َوِلي اً ِمْن أَْوِليَائَِك ُمَساَعَدةً فِيِه ِْلَْعَدائَِك أَوْ -48
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ أَْهِل َمْعِصيَتَِك َعلَى أَْهِل  ٍد َو آِل ُمَحمه .طَاَعتَِك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  
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خوش  ایکه در آن به جهت کمک به دشمنانت،  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 48 بند

پس  ،رو ترش کرده و اخم نمودم ت،یایاز اول یکیآمد گناهکاران و مقد م داشتن آن ها بر اهل طاعتت، با 
!ندگانآمرز نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیبر محمد و آل محمد درود فرست و ا  

َمتَِك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ أَْلبََسنِي ِكْبَرةً َو اْنِهَماِكي فِيِه ِذلهةٌ أَْو آيََسنِي ِمْن ُوُجوِد َرحْ -49
َر بِيَ  ُجوعِ إِلَى طَاَعتَِك ِلَمْعِرفَتِي بِعَِظيِم ُجْرِمي َو ُسوِء َظن ِي بِنَْفِسي فََصل ِ  أَْو قَصه اْليَأَْس َعِن الرُّ

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َعلَى ُمَحمه  

و فرو رفتن در  دیکه لباس تکبر به من پوشان یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 49 بند

مرا از بازگشت به طاعتت  یدینا ام ای د،یگردان وسیمرا از وجود رحمتت مأ ای د،یآن موجب ذل ت گرد
درود فرست و  محمدپس بر محمد و آل  ،بدگمان بودم شیبازداشت، چون به جرم بزرگم آشنا و نفس خو

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیا  

ُدَك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ أَْوَرَدنِي اْلَهلََكةَ لَْو اَل َرْحَمتَُك َو أََحلهنِي َداَر اْلبََواِر لَْو الَ -50  تَغَمُّ
ٍد َو اْغِفْرهُ  ٍد َو آِل ُمَحمه ِ لَْو اَل ُرْشُدَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه .ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  َو َسلََك بِي َسبِيَل اْلغَي   

مرا به هالکت  شد،یکه اگر رحمتت شامل نم یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 50 بند

پس بر  ،بردیم یتو نبود مرا به گمراه تیو اگر هدا دیکشانیم یانداخته بود، و مرا به دار فنا و نابود
!انآمرزندگ نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد و آل محمد درود فرست و ا  

ا َهَديْتَنِي إِلَْيِه أَْو أََمْرتَنِي بِِه أَْو نََهْيتَنِي َعنْ -51 هُ أَْو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ أَْلَهانِي َعمه
ٍد َو آِل َدلَْلتَنِي َعلَْيِه فِيَما فِيِه الَْحظُّ ِلبُلُوغِ ِرَضاَك َو إِْيثَاِر مَ  َحبهتَِك َو اْلقُْرِب ِمْنَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  .ُمَحمه  

 تمیآن هدا یکه مرا غافل کرده از آنچه به سو یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 51 بند

 قیآنچه که در آن توف یبه سو یکرد ییراهنما ای ،یفرمود یاز آن نه ای ،یبه آن امر نمود ای ،یکرد
 نیفرست و ا درودپس بر محمد و آل محمد  باشد؛یمحبت و قربت م دنیبرگز ای ت،یبه خشنود دنیرس

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب  

ِمْنَك َرَجائِي أَْو يُِطيُل فِي َسَخِطَك  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يَُردُّ َعْنَك ُدَعائِي أَْو يَْقَطعُ -52
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َعنَائِي أَْو يَْقُصُر ِعْنَدَك أََمِلي فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

مرا ازتو  دیام ای گردد،یم میدعا یکه مانع قبول یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 52 بند

پس بر  ، دینمایرا به تو کم م دمیاامیکند،یم یو زحمت مرا به واسطه خشمت طوالن ارنجید؛ینمایقطع م
!ندگانآمرز نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد و آل محمد درود فرست و ا  

ْيطَاَن َو يُْسِخُط اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُِميُت اْلقَْلَب َو يَْشعَُل -53 الَْكْرَب َو يُْرِضي الشه
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه ْحَمَن فََصل ِ َعلَى ُمَحمه .الره  

 یو آتش مشکالت را م راند،یمیکه دل را م یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 53 بند

پس بر محمد و آل محمد درود فرست  ،آورد یرحمان را به خشم م یرا خشنود و خدا طانیافروزد، و ش
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیو ا  
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 ِمْن اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُْعِقُب اْليَأَْس ِمْن َرْحَمتَِك َو اْلقُنُوَط ِمْن َمْغِفَرتَِك َو اْلِحْرَمانَ -54
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َسعَِة َما ِعْنَدَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

از مغفرتت و  یدیاز رحمتت، و نا ام أسیکه  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 54 بند

 نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،دارد یآنچه نزد توست را در پ یمحروم ماندن از فراوان
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب  

َو َسأَْلتَُك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َمقََت نَْفِسي َعلَْيِه إِْجاَلاًل لََك فَأَْظَهْرُت لََك التهْوبَةَ فَقَبِْلَت -55
َي اْلَهَوى إِلَى ُمعَاَوَدتِِه َطَمعاً فِي َسعَِة َرْحَمتَِك َو َكِريِم َعْفِوَك نَاِسياً اْلعَْفَو فَعَفَْوَت ثُمه َماَل بِ 

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ِلَوِعيِدَك َراِجياً ِلَجِميِل َوْعِدَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

دشمن  شیتو با نفس خو میکه به خاطر تعظ یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 55 بند

پس از آن  یول یو از تو در خواست عفو کردم و تو عفو نمود یرفتیگشته و اظهار توبه نمودم و تو پذ
 یو با فراموش تا مانهیکه به طمع رحمت واسعه و عفو کر نیکرد تا ا لیآن ما ینفس مرا به سو یهوا
 نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،مجد داً به آن بازگشتم لتیمج یوعده  یو آرزو دتیتهد

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب  

ُجوهُ اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُوِجُب َسَواَد اْلُوُجوِه يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوهُ أَْوِليَائَِك َو تَْسَودُّ وُ -56
ال تَْختَِصُموا لَدَيه َو قَْد قَدهْمُت إِلَيُْكْم   فَِقيَل لَُهمْ   بَْعٍض يَتاَلَوُمونَ   بَعُْضُهْم َعلى  إِْذ أَْقبَلَ أَْعَدائِِك 

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .بِاْلَوِعيِد فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

که  یدر آن روز شودیم یاهیکه باعث روس یهر گناه یبرا بمطلی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 56 بند

 کنند،یرا مالمت م گریکدی یکه گروه یآن زمان گردد،یم اهیو چهره دشمنانت س دیدوستانت سف یچهره 
” را به شما رسانده دمیوع نیاز ا شیچه من پ د،یمخاصمه نکن گرینزد من با همد“که  شودیپس گفته م

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،بودم  

عُْسَر اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك لُِكل ِ ذَْنٍب يَْدُعو إِلَى الُْكْفِر َو يُِطيُل اْلِفْكَر َو يُوِرُث اْلفَْقَر َو يَْجِلُب الْ 57
ٍد وَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

 ادیرا ز ری و فکر و تح کشدیکه به کفر م یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 57 بند

گونه  نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،کشدیم شیرا پ یو سخت شودیو موجب فقر م کند،یم
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب  

َصَمتُّ  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُْدنِي اْْلَجاَل َو يَْقَطُع اْْلَماَل َو يَْبتُُر اْْلَْعَماَر فُْهُت بِِه أَوْ -58
ره  َو أَْخفَى فََصل ِ  َعْنهُ َحيَاًء ِمْنَك ِعْنَد ِذْكِرِه أَْو أَْكنَْنتُهُ فِي َصْدِري أَْو َعِلْمتَهُ ِمن ِي فَِإنهَك تَْعلَُم الس ِ

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َعلَى ُمَحمه  

و  کردد،یمرگ و اجل م یکیکه موجب نزد یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 58 بند

که آن  یهنگام ایچه بر زبان آورده باشم  کند،یو عمرها را کوتاه م گرددیو آرزوها م دهایموجب قطع ام
من از  ایکرده ام،  پنهان نهیآن را در س ایاز تو از آن دم فرو بستم،  یآوردم به خاطر شرمندگ ادیرا به 
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پس بر محمد و آل محمد  ی،تر از آن آگاه یو مخف یتو به هر سر رایز ،یدانیخبرم و تو آن را م یآن ب
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیدرود فرست و ا  

ْزِق َو َردُّ الدَُّعاِء َو تََواتُُر اْلباََل -59 ِء َو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يَُكوُن فِي اْجتَِراِحِه قَْطُع الر ِ
ٍد َو آِل ُمحَ  ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ ُوُروُد اْلُهُموِم َو تَُضاُعُف اْلغُُموِم فََصل ِ َعلَى ُمَحمه .مه  

و رد شدن دعا  ،یکه در ارتکاب آن قطع روز یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 59 بند

پس بر محمد و آل محمد  ،ها، و مضاعف شدن غم هاست یآوردن ناراحت یآمدن بال و رو یدرپ یو پ
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیدرود فرست و ا  

أَْو يُوِحُش ِمن ِي أَْهَل   اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَنٍْب يُبِْغُضنِي إِلَى ِعبَاِدَك َو يَْنِفُر َعن ِي أَْوِليَاَءك -60
ٍد َو َطاَعتَِك ِلَوْحَشِة اْلَمعَاِصي َو ُرُكوِب اْلُحوِب َو كَآبَِة الذُّنُوِب فَ  ٍد َو آِل ُمَحمه َصل ِ َعلَى ُمَحمه

.اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ   

 تیایو اول داردیکه مرا نزد بندگانت مبغوض م یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 60بند

و ارتکاب و اندوه جرائم، از من  یاهل طاعتت را به جهت وحشت از معاص ای سازد،یرا از من متنف ر م
 نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،اندازد یبه وحشت م

!آمرزندگان  

أَْو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َدلهْسُت بِِه ِمن ِي َما أَْظَهْرتَهُ أَْو َكَشْفُت َعن ِي بِِه َما َستَْرتَهُ -61
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .قَبهْحُت بِِه ِمن ِي َما َزيهْنتَهُ فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

واونه  یکه با آن، آنچه را ظاهر کرده بود یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 61 بند

زشت  یداده بود نتیبا آن آنچه را ز ایبر مال کردم،  یبا آن، آنچه را ازمن پوشانده بود ایجلوه دادم، 
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،شمردم  

يُْؤَمُن بِِه َغَضبَُك َو اَل تَْنِزُل َمعَهُ َرْحَمتَُك اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ اَل يُنَاُل بِِه َعْهُدَك َو اَل -62
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخيَْر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َو اَل تَُدوُم َمعَهُ نِعَْمتَُك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

و از  د،یرس نتوایکه به جهت آن به عهد تو نم یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 62 بند

آن  یشود، و نعمتت به واسطه  یدر امان ماند، و با وجود آن، رحمتت نازل نم توانیخشم و غضبت نم
 نیبهتر یا امرزیب اگونه گناهم ر نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،ستدیا یاز تداوم باز م
!آمرزندگان  

اْستَْخفَْيُت لَهُ َضْوَء النهَهاِر ِمْن ِعبَاِدَك َو بَاَرْزُت بِِه فِي ُظْلَمِة اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ -63
ره ِعْنَدَك َعاَلنِيَةٌ َو أَنه اْلَخِفيهةَ ِعْنَدَك بَ  اِرَزةٌ َو أَنههُ لَْن اللهْيِل ُجْرأَةً ِمن ِي َعلَْيَك َعلَى أَن ِي أَْعلَُم أَنه الس ِ

ٌع َو اَل يَْنفَعُنِي ِعْنَدَك نَافٌِع ِمْن َماٍل َو بَنِيٍن إاِله أَْن أَتَْيتَُك بِقَْلٍب َسِليٍم فََصل ِ َعلَى يَْمنَعَنِي ِمْنَك َمانِ 
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .ُمَحمه  

بندگانت  دی، خود را از دروز ییکه در روشنا یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 63 بند

سر   دانستمیآشکارا مرتکب آن شدم، با آنکه م شگاهتیشب، با جسارت در پ یکیپنهان کردم و در تار
از مال و  یزیو چ داردیاز تو باز نم یمانع چیه نکهیو ا داستیتو آشکار است و پنهان، نزد تو هو شیپ
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پس بر محمد و آل محمد درود  ،مینزد تو آ میکه با قلب سل نیمگر ا بخشدینم یتو به من سود شیاوالد پ
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیفرست و ا  

َماِدي اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ يُوِرُث الن ِْسيَاَن ِلِذْكِرَك َو يُعَق ُِب اْلغَْفلَةَ َعْن تَْحِذيِرَك أَْو يُ -64
ْزِق ِمْن ِعْنِد َغْيِرَك أَْو يُْؤيُِس ِمْن َخْيِر َما ِعْنَدَك فََصل ِ فِي اْْلَْمِن  ِمْن أَْمِرَك أَْو يَْطَمُع فِي َطلَِب الر ِ

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َعلَى ُمَحمه  

تو و غفلت از  ادی یکه باعث فراموش یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 64 بند

تو  ریاندازد که از غ یمرا به طمع م ای دهد،یاز مکرت قرار م تی مرا در امن ایخواهد بود،  تیهشدارها
فرست و  ودپس بر محمد و آل محمد در ،سازد یم وسیکه نزد توست مأ یریاز خ ایکنم،  یطلب روز

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیا  

ْزِق َعن ِي َو إِْعَراِضي-65  اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ لَِحقَنِي بَِسبَِب َعتْبِي َعلَْيَك فِي اْحتِبَاِس الر ِ
عِ إِلَْيِهْم َو قَْد أَْسَمْعتَنِي قَْولَكَ   -فِي ُمْحكَِم ِكتَابِكَ  َعْنَك َو َمْيِلي إِلَى ِعبَاِدَك بِاالْستِكَانَِة لَُهْم َو التهَضرُّ

ُعونَ  ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر   فََما اْستَكانُوا ِلَرب ِِهْم َو ما يَتََضره ٍد َو آِل ُمَحمه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه
.اْلغَافِِرينَ   

و  یکه مرا به خاطر پرخاش و ناشکر یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 65 بند

و ذلت در هنگام حبس رزق و بسته شدن در  یبندگانت با خوار یز تو و رفتن در خانه ا یروگردان
 حکمتکه کالمت را در کتاب م یبه سراغ بندگانت رفتم در حال یدر برگرفته، آن گاه که با زار یروز

ع نکردند. یآنان برا“که  یبه گوشم رسانده بود پس بر محمد و ،” پروردگارشان اظهار خضوع و تضر 

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیمحمد درود فرست و ا آل  

أََحٍد اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ لَِزَمنِي بَِسبَِب ُكْربٍَة اْستَعَْنُت ِعْندَهَا بِغَْيِرَك أَِو اْستَْبَدْدُت بِ -66
دٍ  ٍد َو آِل ُمَحمه .َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر اْلغَافِِرينَ  ِمْنَها ُدونََك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه  

که در آن  یکه همراهم گشت به خاطر گرفتار یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 66 بند

پس بر محمد و آل محمد درود  ،جز تو پناه بردم یبه کس یدر آن گرفتار ایتو کمک خواستم،  ریاز غ
!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگونه گناهم را ب نیفرست و ا  

 اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َحَملَنِي َعلَى اْلَخْوِف ِمْن َغْيِرَك أَْو َدَعانِي إِلَى التهَواُضعِ ِْلََحدٍ -67
يَتَِك اْستِْجَراراً ِلَما فِي َمْعِص   ِمْن َخْلِقَك أَِو اْستََمالَنِي إِلَْيِه الطهَمُع فِيَما ِعْنَدهُ أَْو َزيهَن ِلي َطاَعتَهُ فِي

ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَ  ٍد َو آِل ُمَحمه ا َخْيَر يَِدِه َو أَنَا أَْعلَُم بَِحاَجتِي إِلَْيَك اَل ِغنَا ِلي َعْنَك فََصل ِ َعلَى ُمَحمه
.اْلغَافِِرينَ   

مرا  ایتو بترسم،  ریکه مرا واداشت که از غ یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 67 بند

چون  ایشدم،  لیاو ما یبه طمع آنچه نزد او بود به سو ای د،یاز مخلوقاتت کشان یکی شیبه تواضع کردن پ

 دانمیکه من م یحالو جلوه داده بود مرتکب شدم، در  نتیمن ز یتو برا تیاش را در معص یرویپ
گونه  نیمد و آل محمد درود فرست و اپس بر مح ،ستمین ازین یهمواره به تو محتاجم و هرگز از تو ب

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیگناهم را ب  



17 
 

ْنتُهُ بِفَعَاِلي أَ -68 ْو اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َمَدْحتُهُ بِلِسَانِي أَْو َهشهْت إِلَْيِه نَْفِسي أَْو َحسه
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا  َحثَثُْت إِلَْيِه بَِمقَاِلي َو ُهَو ِعْنَدَك قَبِيحٌ  ٍد َو آِل ُمَحمه بُنِي َعلَْيِه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه تُعَذ ِ

.َخْيَر الْغَافِِرينَ   

 ینفسم به سو ایکه با زبان آن را مدح کردم،  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 68 بند

که آن  یکردم، در حال قیبا گفتارم به آن تشو ایجلوه دادم،  کویبا کردار خود آن را ن ایآن مشتاق گشت، 
گونه گناهم را  نیو ا فرستپس بر محمد و آل محمد درود  ی،کنیبوده و بر آن عذابم م حینزد تو قب

!آمرزندگان نیبهتر یا امرزیب  

نَْت اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ َمثهلَتْهُ فِيه نَْفِسي اْستِْقاَلاًل لَهُ َو -69 َرْت ِلي اْستِْصغَاَرهُ َو َهوه َصوه
ٍد َو اْغِفْرهُ ِلي يَا َخْيَر  ٍد َو آِل ُمَحمه َعلَيه ااِلْستِْخفَاَف بِِه َحتهى أَْوَرَطتْنِي فِيِه فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

.اْلغَافِِرينَ   

در نفسم آن را که با کوچک شمردن آن  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ای: بار خدا 69 بند

ر کردم، پس حق شمردن را بر من آسان کرد تا آن که  فیمجس م نمود، و خف میشمردن آن را برا ریتصو 
 یا امرزیگونه گناهم را ب نیپس بر محمد و آل محمد درود فرست و ا ،آن فرو برد یمرا در ورطه 

!آمرزندگان نیبهتر  

َجَرى بِِه ِعْلُمَك فِيه َو َعلَيه إِلَى آِخِر ُعُمِري بَِجِميعِ ذُنُوبِي اللهُهمه َو أَْستَْغِفُرَك ِلُكل ِ ذَْنبٍ -70
ِلَها َو آِخِرهَا َو َعْمِدَها َو َخَطائَِها َو قَِليِلَها َو َكثِيِرَها َو َدقِيِقَها َو َجِليِلَها َو قَِديِمَها َو  َحِديثَِها ِْلَوه

َها َو َعاَلنِيَتَِها َو َجِميعِ َما ٍد َو آِل  َو ِسر ِ أَنَا ُمذْنِبُهُ َو أَتُوُب إِلَْيَك َو أَْسأَلَُك أَْن تَُصل َِي َعلَى ُمَحمه
ٍد َو أَْن تَْغِفَر ِلي َجِميَع َما أَْحَصْيَت ِمْن َمَظاِلِم اْلِعبَاِد قِبَِلي فَِإنه ِلِعبَاِدَك َعلَيه ُحقُوقاً  أَنَا ُمَحمه

اِحِمينُمْرتََهٌن بَِها تَْغِفُرَها ِلي كَ  .ْيَف ِشئَْت َو أَنهى ِشئَْت يَا أَْرَحَم الره  

من تا آخر  هیمن و عل یکه در علم تو درباره  یهر گناه یبرا طلبمی! از تو آمرزش م ایبار خدا: 70 بند

 ایو  کیو بار فیظر اد،یو کم و ز ،یو سهو یهمه گناهانم از اول و آخرش، و عمد ده،یعمرم ثبت گرد
شوم و به  یآن م تکبکه من مر یآن گناهان یپنهان و آشکارش، و همه  دش،یو جد میو بزرگش، قد لیجل
مظالم بندگان را که بر  یو همه  یکه بر محمد و آل محمد درود فرست خواهمی. و مکنمیتو توبه م یسو
دارند که من در  یبندگانت برگردنم حقوق رایز ی،ببخش یمن آمده و تو آن ها را به شماره آورده ا یذمه 

!مهربانان نیمهربانتر یا امرزیب اآنها ر یگرو آنها هستم، پس هرگونه و هر زمان که خواست  
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