
 السالم علیه علی امام بند هفتاد استغفار کامل  منت
 رزق وسعت و حوائج به رسیدن و گناهان  آمرزش برای

 الّرِحیمِ  الّرْْحَنِ  اَللِّ  ِبْسمِ 
 وَ  َأْهُلهُ  أَْنتَ  ِبَا نَ ْفِسي َعَلى َلكَ  ر  أُقِ  وَ  َعَلْیكَ  الثّ َناءَ  بِهِ  نِْلتُ  َما َعَلى ِبَُعونَِتكَ  َعَلْیكَ  أُْثِن  ِإِنّ  الّلُهمّ -۱

َلهُ  نِْعمَ  الّلُهمّ  يَِقیِن  َضْعفِ  وَ  نِّیِت  َفَسادِ  َقْدرِ  ِف  َلهُ  اْلُمْستَ ْوِجبُ   اْلَمْربُوبُ  بِْئسَ  وَ  أَْنتَ  الّرب   نِْعمَ  وَ  ْنتَ أَ  اْْلِ
 َعنْ  فَ َعَفْوتَ  َأْذنَ ْبتُ  َقدْ  َفَكمْ  َأنَ  اْلَمْمُلوكُ  بِْئسَ  وَ  أَْنتَ  اْلَماِلكُ  نِْعمَ  وَ  َأنَ  اْلَعْبدُ  بِْئسَ  وَ  أَْنتَ  اْلَمْوَل  نِْعمَ  وَ  َأنَ 

 يلِنَ ْفسِ  ظَاِلم  فََأنَ  ِغّرِت  َعَلى ََتُْخْذِن  لَْ  وَ  َعثْ َرِت  فََأقَ ْلَتِن  َعثَ ْرتُ  َقدْ  َكمْ   وَ  فَ َتَجاَوْزتَ  تَ َعّمْدتُ  َقدْ  َكمْ   وَ  َذْنِب 
 كَ ِإنّ فَ  ِإَجاَبِت  فََأْحِسنْ  ِلَعثْ َرِت  َأْسَتِقیُلكَ  وَ  ِلَذْنِب  َأْستَ ْغِفُركَ  الذ نُوبِ  َغاِفرَ  فَ َیا ِبَِطیَئِت  اْلُمْعََتِفُ  ِلَذْنِب  اْلُمِقر  
َجابَةِ  َأْهلُ   .اْلَمْغِفَرةِ  َأْهلُ  وَ  التّ ْقَوى َأْهلُ  وَ  اْْلِ
ابر خداای ! تو را محد میگومی که به ایری تو موفق به ثناگوئیت شدم، و به سبب فساد نیت و ضعف : ۱بند 

وب معبود و خیقینم، اقرار میکنم که انتوامن که تو را آنطور که مستحق و سزاوار هستی مدح کنم، ابر اهلا، تو 
خوب پروردگاری هستی و من بد پرورش ایفته ای هستم تو خوب موالیی هستی و من بد بنده ای، تو خوب 
مالکی هستی و من بد مملوکی، چه بسیار گناهی که مرتکب شدم و تو عفو منودی و چه بسیار جرم هایی  

ا  اخذه نکردی و چه بسیار بدی هکه از من سر زد و تو از آن گذشتی، چه بسیار خطاها کردم، ولی مرا مؤ 
که عمدًا مرتکب شدم و تو از آن درگذشتی و چه بسیار لغزش ها که از من سر زد و از آن چشم پوشی 
منودی، و مرا بر غفلتم مأخذه نکردی! اینک این منم که به خود ظلم کرده ام و به گناهم اقرار و به خطاهامی 

تو میخواهم که گناهامن را ببخشی و از لغزش هامی درگذری، پس به اعرتاف دارم. پس ای آمرزنده گناهان! از 
 نیکی اجابت کن که تو سزاوار اجابت و اهل تقوا و آمرزشی

 ِدييَ  ِإلَْیهِ  َبَسْطتُ  َأوْ  نِْعَمِتكَ  ِبَفْضلِ  ْدَرِت قُ  َنلَْتهُ  َأوْ  ِبَعاِفَیِتكَ  َعَلْیهِ  بََدِن  َقِويَ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْسأَُلكَ  ِإِنّ  الّلُهمّ -۲
 ِمنْ  َوثِْقتُ  وَ  َأَنِتكَ  َعَلى ِمْنهُ  ْوِف خَ  ِعْندَ  ِفیهِ  اّتَكْلتُ  وَ  ِبِسَْتِكَ  الّناسِ  ِمنَ  ِفیهِ  اْحَتَجْبتُ  وَ  ِرْزِقكَ  بِتَ ْوِسَعةِ 

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  آِلهِ  وَ  د  مّ مَُ  َعَلى َفَصلِّ  َعْفِوكَ  َكَرمِ   َعَلى ِفیهِ  َعّوْلتُ  وَ  ِبِْلِمكَ  ِفیهِ  َعَليّ  َسْطَوِتكَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
اب خداای! از تو مسألت آمرزش دارم، از هر گناهی که به واسطه ی عافیت خبشی تو، بدمن بر آن تواان : ۲بند 

شد؛ ای به واسطه نعمت فراوان تو به آن قدرت پیدا کردم؛ ای به واسطه ی رزق واسع تو به آن دست ایفتم؛ 
اب پرده پوشی تو، در آن گناه از مردم پنهان ماندم؛ ای هنگام هراسم از گناه، در آن معصیت بر صرب و و ای 

درنگ تو تکیه کردم و در آن گناه، ازخشم بر من، به حلمت اعتماد کردم و آن را بر عفو کرمیانه ات واگذار 
 .ی هبرتین آمرزدندگانمنودم، پس بر حممد و آلش درود فرست و این گونه گناهامن را بیامرز ا

َتِن  َما ِإَل  ِب  یلُ يَِ  َأوْ  َسَخِطكَ  ِمنْ  يُْدِن  َأوْ  َغَضَبكَ  ِل  َيْدُعو َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳  َأوْ  َعْنهُ  نَ َهی ْ
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  آِلهِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  ِإلَْیهِ  َدَعْوَتِن  َعّما ِب  يَ ْنَأى  .ْلغَاِفرِينَ ا َخی ْ



ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هرگناهی که مرا به سوی غضبت فرا میخواند، ای مرا به سوی : ۳بند 
خشمت نزدیک میسازد؛ ای مرا به سوی آنچه که هنی ام کرده ای می کشاند؛ ای از آنچه که مرا به سوی آن 

و آلش درود فرست و این گونه گناهامن را بیامرز ای هبرتی دعوت منوده ای دور می مناید، پس بر حممد 
 .آمرزندگان

 امَ  ِمْنهُ  فَ َعّلْمُتهُ  ِبِیَلِت  َخَدْعُتهُ  وْ أَ  ِبَغَواَيِت  َخْلِقكَ  ِمنْ  َأَحدا   ِإلَْیهِ  اْسَتَمْلتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴
 اْغِفْرهُ  وَ  آِلهِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َصلِّ فَ  َأْوزَاِري َمعَ  َأْوزَار   وَ  ِبَِْوزَاِري َغدا   َلِقیُتكَ  وَ  َعِلمَ  امَ  ِمْنهُ  َعَلْیهِ  َعّمْیتُ  وَ  َجِهلَ 

رَ  يَ  ِل   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که بنده ای از بندگانت را اب فریب کاری به سوی آن  : ۴بند 

نقشه و خدعه او را فریب دادم؛ آنگاه گناهی را که منی شناخت به او اید دادم و جلوی دید  کشاندم و اب
او را از آنچه میدانست گرفتم و میدامن که فردای قیامت ابید اب وزر و وابل گناه دیگران، عالوه بر گناه خود، 

 !ندگانبیامرز ای هبرتین آمرز اب تو مالقات کنم؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را 
 ُُيِْملُ  وَ  اْلبَ رََكةَ  َيُْحو وَ  الرِّْزقَ  ل  يُقِ  وَ  الر ْشدِ  َعنِ  ُيِضل   وَ  اْلَغيِّ  ِإَل  َيْدُعو َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  آِلهِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  الذِّْكرَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که به سوی گمراهی می کشاند و از راه رشد دور می  : ۵بند 

کند، و روزی را کم و برکت را از بنی میربد، مریاث گذشته را انبود و انم آدمی را از خاطره ها میربد، پس بر 
 .امرز ای هبرتین آمرزندگانحممد و آلش درود فرست و این گونه گناهم را بی

 ِبِسَْتِي ِعَباِدكَ  ِمنْ  اْستَ تَ ْرتُ  َقدِ  وَ  نَ َهاِري وَ  لَْیِلي ِف  َجَوارِِحي ِفیهِ  أَتْ َعْبتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶
رَ  َل  وَ  رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  آِلهِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َستَ ْرَتِن  َما ِإّل  ِست ْ  .اِفرِينَ اْلغَ  َخی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که در شب و روزم، اعضا و جوارحم را در آن گناه : ۶بند 
خسته کردم و خود را در پرده ی پوشش خویش، از بندگانت پنهان کردم، در حالی که پرده ی حفظی جز 

 !این گونه گناهامن را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان پوشش تو نیست؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست و
ُهمْ  لَْ  وَ  َعنِّ  ْیَدُهمْ كَ   َفَصَرْفتَ  ِِلَْتِكي َأْعَداِئي ِفیهِ  َرَصَدِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۷   َفِضیَحِت  َعَلى تُِعن ْ

ُتكَ عَ  َما طَالَ  وَ  فَ ُتْمِهَلِن  َأْعِصي َربِّ  يَ  َمَت  ِإَل  وَ  فَ َنَصْرَتِن  َوِلي  َلكَ  َكَأِنّ   َعَلى َسأَْلُتكَ  وَ  تُ َؤاِخْذِن  فَ َلمْ  َصی ْ
َتِن  ِفْعِلي ُسوءِ   ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى لِّ َفصَ  َعَليّ  نَِعِمكَ  ِمنْ  بِِنْعَمة   ِعْنَدكَ  يَ ُقومُ  ُشْكر   فََأي   فََأْعطَی ْ

رَ  يَ   .اِفرِينَ اْلغَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که دمشنامن اب آن درپی آبروریزی من بودند و تو نقشه : ۷بند 

ی آهنا را از من برگرداندی و کمکشان نکردی که مرا مفتضح کنند؛ گوای من دوست توام که مرا ایری کردی 
ام  چقدر معصیت کردمن طوالنی شده و تو مؤاخذه .پروردگارا، ات کی معصیت کنم تو را و تو مهلتم دهی؟!

نکرده ای و اب وجود بدِی کردارم از تو درخواست کردم و تو عطا منودی؟! پس کدام شکر است که بتواند 



در برابر حتی یکی از نعمت هایت قرار گرید؟ پس بر حممد و آل حممد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز 
 !ای هبرتین آمرزندگان

 َعَلى َأْشَهْدتُ  وَ  ِبكَ  َقَسِمي َتَكر مِ بِ  َواَجْهتُ  ثُّ  تَ ْوَبِت  ِفیهِ  ِإلَْیكَ  َقّدْمتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۸
رُ  َأِنّ  ِعَباِدكَ  ِمنْ  َأْولَِیاَءكَ  ِبَذِلكَ  نَ ْفِسي  ِإلَْیهِ  ِب  َمالَ  وَ  الّشْیطَانُ  هِ ِبَكْیدِ  َدِن َقصَ  فَ َلّما َمْعِصَیِتكَ  ِإَل  َعاِئد   َغی ْ

 َيُكن ِن  َل  أَنّهُ  َأْعَلمُ  َأنَ  وَ  َعَلْیكَ  ِمنِّ  ُجْرَأة   ِعَباِدكَ  ِمنْ  َحَیاء   اْستَ تَ ْرتُ  اْلِعْصَیانِ  ِإَل  نَ ْفِسي َدَعْتِن  وَ  اْلِْْذَلنُ 
رم  ِمْنكَ  َتِن  َما ِإَل  اْلَمْعِصَیةِ  ِف  َفَخاَلْفُتكَ  ابم ِحجَ  ِإَلّ  َنَظَركَ  ََيُْجبُ  َل  وَ  ََببم  َل  وَ  ِست ْ  َكَشْفتَ   ثُّ  َعْنهُ  نَ َهی ْ

رَ  ت ْ  َعَلى فَ ُلبِّْستُ  فَازِعا   َوِعیِدكَ  ِمنْ  وَ  ُمَسارِعا   َأْمِركَ  ِإَل  وَ  طَائِعا   َلكَ  َأَزلْ  لَْ  َكَأِنّ   َأْولَِیاَءكَ  َساَوْيتُ  وَ  َعنِّ  السِّ
ُركَ  ِبِسرَيِت  فُ يَ ْعرِ  َل  وَ  ِعَباِدكَ   َذِلكَ  ِف  َفّضْلَتِن  ثُّ  نَِعِمِهمْ  ِمْثلَ  َعَليّ  ْغتَ َأْسب َ  َبلْ  ِِسَِتِهمْ  ِبَغرْيِ  ُتَسمِِّن  فَ َلمْ  َغی ْ
 يَ  فََأْسأَُلكَ  َمْوَليَ  اْْلَْمدُ  فَ َلكَ  كَ نِْعَمتِ  َفْضلِ  وَ  ِبِْلِمكَ  ِإّل  َذِلكَ  َما وَ  َدرََجِتِهمْ  ِف  ِعْنَدكَ  َكَأِنّ   َحّت  َعَلْیِهمْ 

نْ َیا ِف  َعَليّ  َستَ ْرَتهُ  َكَما  اَللُّ   .الّراِْحِني َحمَ َأرْ  يَ  اْلِقَیاَمةِ  ِف  ِبهِ  تَ ْفَضَحِن  َل  َأنْ  الد 
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که در آن توبه ی خویش را تقدمی به تو کردم، سپس : ۸بند 

امت و قسم اید کردمن به تو و اولیاءت را از میان بندگان بر خود شاهد گرفتم که دیگر به مواجه شدم اب کر 
سوی معصیت ابز منیگردم ولی آنگاه که شیطان اب کید و حیله اش مرا هدف گرفت و خواری و بیچارگیم مرا 

فی ساختم. خم به سوی آن کشانید و نفسم مرا به مست آن معصیت خواند، خود را به جهت حیا از بندگانت
و این، از گستاخی من نسبت به تو بود در حالی که میدامن هیچ پرده و اببی مرا ازتو پنهان منیکند و هیچ 
حجابی نظر تو را از من منی پوشاند. پس تو را خمالفت کرده و به آنچه مرا از آن هنی کرده بودی مبادرت 

رار دادم، گوای مهیشه مطیع تو بوده و به سوی اوامرت منودم ، سپس پرده را کنار زده و خود را اب اولیاءت ق
شتاابن و از هتدیدهایت هراسان بوده ام. ظاهرم را آنگونه آراستم که بر بندگامن مشتبه شد، درحالی که غری از 
تو از درون من آگاه نبود، تو نیز مرا جز آنگونه که آهنا مرا میشناختند معرفی نکردی، بلکه حتی نعمتهایی 

به آهنا میدادی به من هم عطا کردی. سپس مرا به آهنا برتری دادی، گوای نزد تو، مهرتبه آهنا هستم اینها  را که
مهه نیست مگربه واسطه ی حلم و بردابری تو و نعمت فراوان تو بر من. پس محد و سپاس ازان توست ای 

ی، در دردنیا مستور و پنهان ساخت موالی من ! از تو درخواست میکنم ای خدا! مهانطوری که اینگونه گناه را
 !قیامت نیز مرا رسوا نکنی ای هبرتین رحم کنندگان

تْ َیانِهِ  الّتَأِنّ  ِف  لَْیِلي َلهُ  َسِهْرتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۹  َأْصَبْحتُ  ِإَذا َحّت  ُوُجوِدهِ  ِإَل  الّتَخل صِ  وَ  ْلِِ
 وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َصلِّ فَ  اْلَعاَلِمنيَ  َربّ  يَ  ِرَضاكَ  ِخاَلفَ  ُمْضِمرم  َأنَ  وَ  الّصاِْلِنيَ  ِبِْلَیةِ  ِإلَْیكَ  ََتَطّْأتُ 
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ا به ر ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که اب صرف وقت و أتمل برای اجنام آن، شب : ۹بند 

بیداری گذراندم ات توانستم مرتکب شوم،ولی صبح که شد در زّی صاحلنی به سوی تو گام برداشتم، در حالی  



که خالف رضایتت را در درون خود پنهان کرده بودم ای پروردگار عاملیان ! پس بر حممد و آلش درود فرست 
 !و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َأوْ  َأْعَداِئكِ  ِمنْ  ُعُدّوا   ِبهِ  َصْرتُ نَ  َأوْ  َأْولَِیاِئكَ  ِمنْ  َولِّیا   ِبَسَبِبهِ  ظََلْمتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۱۱
 َخی ْرَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   ىَعلَ  َفَصلِّ  طَاَعِتكَ  َغرْيِ  ِإَل  ِفیهِ  نَ َهْضتُ  َأوْ  َمَّبِتكَ  ِبَغرْيِ  ِفیهِ  َتَكّلْمتُ 
 .اْلغَاِفرِينَ 

ابر خداای ! از تو آمرزش می طلبم از هر گناهی که به واسطه ی آن به ولی ای از اولیایت ظلم  : ۱۱بند 
کردم، ای یکی از دمشنانت را ایری کردم، ای به جهت غری حمبت تو سخن راندم، ای در غری مسری طاعتت به 

 !حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهامن را بیامرز ای هبرتی آمرزندگانآن اقدام کردم؛ پس بر 
َتِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ  -۱۱  ِل  قَ ّبْحَتهُ  َأوْ  َعَلْیهِ  فََأَقْمتُ  ِإّيهُ  ّذْرَتِن حَ  َأوْ  ِإلَْیهِ  َفَخاَلْفُتكَ  َعْنهُ  نَ َهی ْ

ُتهُ  رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  لِنَ ْفِسي فَ َزيّ ن ْ  .رِينَ اْلغَافِ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که مرا از آن هنی کردی و من خمالفت تو منودم؛ ای : ۱۱بند 

ای مشردی و من آن را بر مرا از آن بر حذر داشتی و من بر ارتکاب آن ایستادگی کردم ای آن را برامی زشت 
 !خود زینت دادم؛ پس بر حممد آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

َتهُ  َنِسیُتهُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۱۲  َلوْ  وَ  َعَليّ  َفَستَ ْرَتهُ  ِبهِ  َجاَهْرتُ  وَ  أَثْ بَ ّتهُ فَ  ِبهِ  تَ َهاَوْنتُ  وَ  فََأْحَصی ْ
رَ خَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َلَغَفْرَتهُ  ِمْنهُ  ِإلَْیكَ  تُ ْبتُ   .اْلغَاِفرِينَ  ی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را فراموش کرده ام ولی تو آنرا مشرده ای، و : ۱۲بند 

آن را نوشته ای، و آشکارا آن را مرتکب شده ام و تو آنرا پوشانده ای و اگر از آن را سبک مشرده ام و تو 
آن توبه میکردم حتماً می آمرزیدی؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین 

 !آمرزندگان
 َْتا  سِ  َعَليّ  َأْدلَْیتَ  وَ  فََأْمَهْلَتِن  ْلُعُقوبَةِ ا تَ ْعِجیلَ  اْنِقَضائِهِ  قَ ْبلَ  ِفیهِ  تَ َوقّ ْعتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۱۳
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َجْهدا   َعنِّ  َهْتِكهِ  ِف  آلِ  فَ َلمْ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
توقع  اهی که تعجیل عقوبت را قبل از اپاین ایفنت گناهابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گن: ۱۳بند 

داشتم ولی مهلتم دادی و پرده ی پوشش رابر من افکندی و اب این مهه از هیچ کوششی در هتک آن فروگذار 
 !نکردم، پس حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهامن را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َعنِّ  يُزِيلُ  َأوْ  َكَراَمَتكَ   ََيْرُِمِن  َأوْ  كَ نَِقَمتَ  ِب  َيُِل   َأوْ  َرْْحََتكَ  َعنِّ  َيْصِرفُ  َذْنب   ِلُكلِّ  ُركَ َأْستَ ْغفِ  وَ  الّلُهمّ -۱۴
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  نِْعَمَتكَ   .اْلغَاِفرِين َخی ْ

ز هر گناهی که رمحتت را از من ابز میدارد، ای عذابت را بر من فرود اب خداای از تو آمرزش میطلبم ا: ۱۴بند 
آورد، ای مرا از کرامتت حمروم میسازد، ای نعمتت را از من زایل میسازد؛ پس بر حممد آل حممد درود فرست می

 !و این گونه گناهامن را بر من بیامرز ای هبرتین آمرزندگان



 َأوْ  اْلِغطَاءَ  َيْكِشفُ  َأوْ  اْْلَْعَداءَ  ُيْشِمتُ  َأوْ  اْلَباَلءَ  َيُِل   َأوْ  اْلَفَناءَ  يُوِرثُ  َذْنب   لِّ ِلكُ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۱۵
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  الّسَماءِ  َقْطرَ  ََيِْبسُ   .رِينَ اْلغَافِ  َخی ْ
میطلبم برای هر گناهی که هالک را به دنبال می آورد، ای بال را فرود می اب خداای ! از تو آمرزش : ۱۵بند 

آورد، ای مشاتت دمشنان را در پی می آورد، ای پرده را میدرد، ای قطرات آمسان را حبس میکند؛ پس بر حممد و 
 !آل حممد درود فرست و اینگونه گناهامن را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 تَ َقّحْمتُ  ثُّ  بَرِيِّتكَ  ِمنْ  َأَحد   ِفْعلِ  نْ مِ  قَ ّبْحُتهُ  َأوْ  َخْلِقكَ  ِمنْ  َأَحدا   بِهِ  َعیّ ْرتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  تَ ْغِفُركَ َأسْ  وَ  الّلُهمّ -۱۶
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َمْعِصَیِتكَ  َعَلى ِمنِّ  ُجْرَأة   انْ تَ َهْكُتهُ  وَ  َعَلْیهِ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ، از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که کسی از بندگانت را به آن سرزنش کردم؛ ای در : ۱۶بند 

فعل کسی از خملوقاتت آن گناه را تقبیح کردم، اما پس از آن خودم وارد آن گناه شدم و مرتکب گشتم به 
ر حممد و آل حممد و آل حممد درود فرست و این گونه  خاطر جرأتی که از من بر عصیانت سر زد؛ پس ب

 !گناهم را بر بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 وَ  َعَلْیهِ  َأنَ  وَ  ِمْنكَ  اْسَتْحیَ ْیتُ فَ  ِفْعِلهِ  َعَلى َأْقَدْمتُ  وَ  ِمْنهُ  ِإلَْیكَ  تُ ْبتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۱۷

ُتكَ  رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   لِ آ وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  ِإلَْیهِ  ُعْدتُ  وَ  ِمْنهُ  اْستَ َقْلُتكَ  ثُّ  ِفیهِ  َأنَ  وَ  رََهب ْ  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از آن توبه کردم و بر اجنامش اقدام منودم، پس : ۱۷بند 

که مرتکب آن بودم، و از تو میرتسیدم در حالی که من در اجنام آن گناه غوطه از تو حیا میکردم در حالی  
ور بودم؛ پس از تو خواستم که از من درگذری در حالی که ابز به سوی آن برگشتم؛ پس بر حممد و آل حممد 

 !درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 َعَقْدتُهُ  َعْقد   َأوْ  َعَلْیهِ  َعاَهْدُتكَ  ْهد  عَ  ِبَسَببِ  ِفْعِلي ِف  َوَجبَ  وَ  َعَليّ  ثَ ّوَركَ  َذْنب   ُكلِّ لِ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۱۸
 ّلِن اْستَ زَ  َبلِ  ِفیهِ  ِلَرْغَبِت  ُرورَة  ضَ  َغرْيِ  ِمنْ  َذِلكَ  نَ َقْضتُ  ثُّ  َخْلِقكَ  ِمنْ  ِْلََحد   َأْجِلكَ  ِمنْ  ِِبَا آلَْیتُ  ِذّمة   َأوْ  َلكَ 
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  اْْلََشرُ  رَِعايَِتهِ  َعنْ  اْسَتَحّطِن  وَ  اْلَبَطرُ  ِبهِ  اْلَوفَاءِ  َعنِ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
 تابر خداای ! از تو آمرزش می طلبم برای هر گناهی که شعله ی غضب تو را بر من مشتعل ساخ: ۱۸بند 

و ابعث شد در اثر ارتکاب آن به خاطر عهدی که اب تو بسته بودم، ای پیمانی که اب تو داشتم، ای َقَسمی که 
برای یکی از مردم به خاطر تو خوردم، گناهی بر ذمه ی من الزم آید. اما پس از آن به خاطر میل و رغبتم 

ت و ذرانی مرا از وفای به آن ابزداشبه گناه ، آن عهدی و پیمان را بدون ضرورت نقض کردم؛ بلکه خوشگ
سرمستی مرا از رعایت آن فرو انداخت؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای 

 !هبرتین آمرزندگان
 َخاَلْفتُ  وَ  َمْعِصَیِتكَ  َعَلى ِِبَا فَ َقوِيتُ  َعَليّ  ِِبَا أَنْ َعْمتَ  نِْعَمة   ِبَسَببِ  َْلَِقِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۱۹

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َوِعیِدكَ  َعَلى ِِبَا َقِدْمتُ  وَ  َأْمَركَ  ِِبَا  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ



عمتی که به نابر خداای ! و از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که گریبان گریم شد به واسطه ی : ۱۹بند 
من عطا کردی و اب آن قّوت بر معصیت پیدا کردم و خمالفت امر تو منودم، و اب آن به سوی وعده ی عذابت 

 !نزدیک شدم؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 َأْرَضْیتُ  وَ  َأْمِركَ  َعَلى َمَّبِت  ِفیهِ  ْرتُ آث َ  وَ  طَاَعِتكَ  َعَلى َشْهَوِت  ِفیهِ  َقّدْمتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۱

َتِن  ِإذْ  ِبَسَخِطكَ  ِفیهِ  نَ ْفِسي  َفَصلِّ  ِبَوِعیِدكَ  ِفیهِ  َعَليّ  اْحَتَجْجتَ  وَ  اِركَ ِبَِْعذَ  ِفیهِ  ِإَلّ  َقّدْمتَ  وَ  بِنَ ْهِیكَ  ِمْنهُ  رَّهب ْ
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که شهوت خود را بر طاعتت مقدم داشتم، و : ۲۱بند 

دوست داشنت خود را بر امر تو ترجیح دادم، و نفس خویش را اب خشم تو راضی ساختم، زیرا اب هنی از آن 
بودی و پیشاپیش راه عذر را بر من بسته بودی و اب وعده ی عذابت حجت را بر من متام کرده  مرا ترسانده

 !بودی، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 َل  ِفیَما َأْخطَْأتُ  َأوْ  تَ َعّمْدتُهُ  َأوْ  ذََكْرتُهُ  وْ أَ  َنِسیُتهُ  َأوْ  نَ ْفِسي ِمنْ  َعِلْمُتهُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۱

 وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َعْنهُ  َغَفْلتُ  وَ  هُ َنِسیتُ  َقدْ  ُكْنتُ   ِإنْ  وَ  َلَدْيكَ  ِبهِ  ُمْرتَ َهَنةم  نَ ْفِسي ِإنّ  وَ  َعْنهُ  َسائِِلي أَّنكَ  َأُشك  
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ   .غَاِفرِينالْ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که خود از آن خرب دارم، ای فراموش کرده ام ، ای به : ۲۱بند 

اید می آورم، ای به عمد آن را اجنام دادم، ای از روی خطا آورده ام، مواردی که بی شک از من سوال خواهی  
فراموش و ازآن غافل شده ابشم، پس برحممدوآل حممد  کرد و نفسم پیش تو درگرو آن است، هر چند آن را

 !درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 
 
 

 ِمْنهُ  ِإلَْیكَ  أَُتوبَ  َأنْ  َأْغَفْلتُ  وَ  َلْیهِ عَ  تَ َراِن  أَّنكَ  أَيْ َقْنتُ  َقدْ  وَ  ِبهِ  َواَجْهُتكَ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۲
رَ خَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َلهُ  َأْستَ ْغِفَركَ  َأنْ  أُْنِسیتُ  وَ   .اْلغَاِفرِينَ  ی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اب آن اب تو روبه رو شدم ویقنی داشتم که تو مرا : ۲۲بند 
م که از آن توبه کنم، و فراموش کردم که از آن استغفار منامی، پس بر حممد و در آن حال میبینی وغافل شد

 !آل حممد درود فرست و اینگونه گناهامن را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
َبِن تُ عَ  َل  َأنْ  ِبكَ  َظنِّ  ِبُْسنِ  ِفیهِ  َدَخْلتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۳  ِلَمْغِفَرتِهِ  رََجْوُتكَ  وَ  َعَلْیهِ  ذِّ

 َعَلى َفَصلِّ  َعَليّ  َستَ ْرَتهُ  َأنْ  ْعدَ ب َ  تَ ْفَضَحِن  َل  َأنْ  ِبَكَرِمكَ  َمْعرَِفِت  َعَلى نَ ْفِسي َعّوْلتُ  َقدْ  وَ  َعَلْیهِ  فََأْقَدْمتُ 
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد    .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ



! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که وارد آن شدم به واسطه ی حسن ظّن به تو که  ابر خداای: ۲۳بند 
مرا بر آن عذاب منیکنی و امیدوار بودم که آن را می آمرزی، پس به آن اقدام کردم، در حالی که اّتکای من 

کنی؛ پس بر حممد  منیبر َکَرمی بود که از تو می شناختم، که دیگر پس از آن که آن را بر من پوشاندی رسوامی
 !و آل حممد درود فرست و این گونه گناهان را بر من بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

َعاءِ  َردّ  ِبهِ  ِمْنكَ  اْستَ ْوَجْبتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ  -42 َجابَةِ  ِحْرَمانَ  وَ  الد  َبةَ  وَ  اْْلِ  وَ  الّطَمعِ  َخی ْ
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  اءِ الّرجَ  اْنِفَساخَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به واسطه ی آن مستحق رد شدن دعا و : ۲۴بند 
ن  ود فرست و ایحمرومیت از اجابت و ان امیدی از طمع و گسسنت آرزو شده ام، پس بر حممد و آل حممد در 

 !گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 َفَصلِّ  الد َعاءَ  يَ ُرد   وَ  الرِّْزقَ  سُ ََيْبِ  وَ  الّنَداَمةَ  يُوِرثُ  وَ  اْلَْْسَرةَ  يُ ْعِقبُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ  -42 

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب حسرت و سبب پشیمانی میگرددد و : ۲۵بند 

ابعث بند آمدن روزی و رد شدن دعا میگردد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را 
 !بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 اْلِقَیاَمةِ  ِف  َيُكونُ  وَ  اْلَباَلءَ  وَ  النَِّقمَ  يُوِجبُ  وَ  اْلَفَناءَ  وَ  اْْلَْسَقامَ  يُوِرثُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۶
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َنَداَمة   وَ  َحْسَرة    .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب بیماری و انبودی و ابعث گرفتاری ها  ابر خداای ! از: ۲۶بند 
و بالها میشود، و در قیامت حسرت و ندامت در پیش خواهد داشت؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست 

 !و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
ُتهُ  َأوْ  نَ ْفِسي ِإلَْیهِ  ّشتْ هَ  َأوْ  ِجَناِن  َأْضَمَرهُ  َأوْ  بِِلَساِن  َمَدْحُتهُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۷   َأوْ  ِبِفَعاِل  أَتَ ی ْ

ُتهُ  رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  بَِیِدي َكتَ ب ْ  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
 هر گناهی که آن را اب زابن تعریف کردم، ای در دل به فکر آن ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای: ۲۷بند 

بودم، ای نفسم به آن مشتاق گشت، ای اب کردارم آن را اجنام دادم، ای اب دستم آن را نوشتم، پس بر حممد و آل 
 !حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 ِإّل  يَ َراِن  َل  َحْیثُ  اْْلَْسَتارَ  ِفیهِ  َليّ عَ  َأْرَخْیتَ  وَ  نَ َهار   َأوْ  لَْیل   ِف  ِبهِ  َخَلْوتُ  َذْنب   ُكلِّ لِ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۸
 نَ ْفِسيَ  ِل  َفَسّوَلتْ  ِبكَ  الّظنِّ  ِْلُْسنِ  اِكهِ انِْتهَ  وَ  ِْلَْوِفكَ  تَ رِْكهِ  بَ نْيَ  َمیّ ْزتُ  وَ  نَ ْفِسي ِفیهِ  فَاْرََتَبتْ  َجّبارُ  يَ  أَْنتَ 

ْقَدامَ  رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  د  ُمَمّ  َعَلى َفَصلِّ  َلكَ  ِفیهِ  ِبَْعِصَیِت  َعاِرفم  َأنَ  وَ  فَ َواقَ ْعُتهُ  َعَلْیهِ  اْْلِ  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در شب ای روز در تنهایی به سراغ آن رفتم و تو : ۲۸بند

پرده های سّتاریت را بر من فرو انداختی، به طوری که هیچ کس جز تو، ای خدای جّبار، منیدید، پس به 



کب شوم. پس تو آن را مرت تردید افتادم بنی این که از ترس تو آن را ترک کنم ای به واسطه ی حسن ظن به
نفس آن را برامی زینت داد و اجنام دادم در حالی که میدانستم معصیت تو را مرتکب میشوم، پس بر حممد و 

 !آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 یهِ فِ  َجْهِلي َوّرَطِن  َأوْ  اْسَتْصَغْرتُهُ  َأوِ  ُتهُ اْستَ ْعَظمْ  َأوِ  َتْكثَ ْرتُهُ اسْ  َأوِ  اْستَ ْقَلْلُتهُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۲۹

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ   .اْلغَاِفرِين َخی ْ
 کوچک، ردم ایابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که آن را کم مشردم ای زاید، زاید مش: ۲۹بند 

ای این که اندانیم مرا در ورطه ی آن فروبرد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز 
 !ای هبرتین آمرزندگان

 َأوْ  بَرِيِّتكَ  ِمنْ  َأَحد   ِإَل  ِبَسَبِبهِ  َأَسْأتُ  َأوْ  َخْلِقكَ  ِمنْ  َأَحد   َعَلى ِفیهِ  َماَْلْتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۱
 ِبَْهِلي َعَلْیهِ  َأَقْمتُ  َأوْ  ِبَعْمِدي َعَلْیهِ  َأْصَرْرتُ  َأوْ  ِسَوايَ  َعَلْیهِ  َدَلْلتُ  َأوْ  َغرْيِي ِإَل  بِهِ  َأَشْرتُ  َأوْ  نَ ْفِسي ِل  زَيّ نَ ْتهُ 
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ   .ْلغَاِفرِينَ ا َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن معاونت کردم علیه یکی از بندگانت، ای : ۳۱بند 

دیگری را به سوی آن راهنمایی کردم، و ای غری خود را به سوی آن داللت منودم، ای اب تعّمد در آن اصرار 
حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ورزیدم، ای از روی اندانی در آن مقیم شدم؛ پس بر 

 !ای هبرتین آمرزندگان
 بََدِن  َعَلى ِبهِ  َأْخطَْأتُ  َأوْ  نَ ْفِسي ْعِلهِ ِبفِ  ِفیهِ  َِبَْستُ  َأوْ  َأَماَنِت  ِفیهِ  ُخْنتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۱

 یهِ فِ  َكاثَ ْرتُ   َأوْ  ََتبَ َعِن  َمنْ  ِإلَْیهِ  ْستَ ْغَوْيتُ ا َأوِ  ِلَغرْيِي ِفیهِ  َسَعْیتُ  َأوْ  َلّذاِت  ِفیهِ  ْمتُ َقدّ  َأوْ  َشَهَواِت  ِفیهِ  آثَ ْرتُ  َأوْ 
 آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َمْیِلي ِإلَْیهِ  َزّلِن اْست َ  َأوِ  ِبِیَلِت  َعَلْیهِ  َغَلْبتُ  َأوْ  َغالََبِن  َمنْ  َعَلْیهِ  قَ َهْرتُ  َأوْ  َمنَ َعِن  َمنْ 

رَ  يَ  ِل  اْغِفرْ  وَ  ُمَّمد    .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به امانت خویش در آن خیانت کردم، ای اب : ۳۱بند 

گزیدم، ای بر اجنام دادن آن از ارزش نفس خود کاستم، ای اب آن بر بدمن صدمه وارد کردم، ای شهوامت را بر آن 
لذت هامی را در آن مقدم داشتم، ای برای دیگری در آن تالش منودم، ای آنکس را که از من پریوی می منود 
اغوا منودم و به سوی آن کشاندم، ای علیه کسی که مرا از آن منع میکرد لشکر کشی کردم ات بر او چریه شوم، 

را به سوی حیله و نرینگ بر او دست ایفتم، ای میلم مای اب قهر بر کسی که میخواست بر من غلبه کند ای اب 
 !آن لغزانید، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 
 َأْهلِ  َعَلى بِنَ ْیِلهِ  تُ اْسَتْظَهرْ  َأوِ  ِبكَ َغضَ  ِمنْ  ُتْدِن  ِبِیَلة   َعَلْیهِ  اْستَ َعْنتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۲

 ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  ِبِفَعاِل  َعَلْیِهمْ  تُ لََبسْ  َأوْ  ِعَباَدكَ  ِفیهِ  رَائَ ْیتُ  َأوْ  َمْعِصَیِتكَ  ِإَل  َأَحدا   ِبهِ  اْسَتَمْلتُ  َأوِ  طَاَعِتكَ 
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ



! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کمک نقشه ای که مرا به غضب تو نزدیک ابر خداای : ۳۲بند 
میکرد به آن دست ایفتم، ای اب آن بر اهل طاعتت غلبه کردم، ای کسی را اب آن به معصیتت مایل منودم، ای اب 

ل دم، پس بر حممد و آآن خود را نزد بندگانت خوب نشان دادم، ای اب کردارم خود را نزد آهنا وارونه جلوه دا
 !حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

َتهُ   َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۳  َأوْ  ُخَیاَلءَ  َأوْ  ُِسَْعة   َأوْ  ِرَيء   َأوْ  نَ ْفِسيبِ  ِمنِّ  َكانَ   ُعْجب   ِبَسَببِ  َعَليّ  َكتَ ب ْ
ّیة   َأوْ  َبَطر   َأوْ  َأَشر   َأوْ  َمَرح   وْ أَ  ِحْقد   َأوْ  فَ َرح    َأوْ  ظُْلم   َأوْ  َسَخاء   َأوْ  ُشح ّ  وْ أَ  َسَخط   َأوْ  ِرضا   َأوْ  َعَصِبّیة   َأوْ  ْحَِ

 اْلَعَطبُ  اْجَِتَاِحهِ  ِف  َيُكونُ  وَ  نُوبُ الذ   ِبِْثِلهِ  ُيْكَتَسبُ  ِمّا نَ ْوع   َأوْ  َلِعب   َأوْ  ََنِیَمة   َأوْ  َكِذب    َأوْ  َسرَِقة   َأوْ  ِخَیانَة  
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که بر من نوشته ای به جهت خود پسندی ای که : ۳۳بند 

اندن عمل خود به گوش دیگران(، ای تکرّب، ای در من به وجود آمده، ای خود منایی، ای خودستایی)اب رس
شادمانی، ای کینه، ای خوشی، ای خبشندگی، ای خبل، ای ظلم، ای خیانت، ای دزدی، ای دروغ، ای سخن چینی، 
ای هلو و لعب، ای هرنوع کاری که اب آن مرتکب گناه میشوند و هر که آن را اجنام دهد خود را به هالکت 

 !حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان اندازد، پس بر حممد و آل
 َفَصلِّ  ء  َشيْ  ُكلِّ   َعَلى ِِبَا َقَدْرتَ  ّلِت ا ِبُقْدرَِتكَ  فَاِعُلهُ  َأِنّ  ِعْلِمكَ  ِف  َسَبقَ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۴
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در علم تو گذشته که من اب کمک و استعانت : ۳۴بند 

از قدرت تو اجنام داده ام، آن قدرتی که تو را بر مهه چیز تواان کرده است؛ پس بر حممد و آل حممد درود 
 !ای هبرتین آمرزندگانفرست و این گونه گناهم را بیامرز 

 َخَذْلتُ  َأوْ  َأْعَداَءكَ  ِفیهِ  َوالَْیتُ  َأوْ  كَ َأْولَِیاءَ  ِفیهِ  َعاَدْيتُ  َأوْ  ِسَواكَ  ِبهِ  رَِهْبتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۵
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ّمد  مَُ  آلِ  وَ  ّمد  مَُ  َعَلى َفَصلِّ  َغَضِبكَ  ِمنْ  ء  ِلَشيْ  ِفیهِ  تَ َعّرْضتُ  َأوْ  َأِحّباَءكَ  ِفیهِ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن از غری تو ترسیدم، ای به وسیله ی آن اب : ۳۵بند 

ض خشم ر اولیایت دمشنی کردم ای اب دمشنانت دوستی کردم، ای دوستانت را واگذاشتم، ای اب آن خود را در مع
 !و غضب در آوردم، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

َنكَ  وَ  بَ ْیِن  ِفیَما اْلَعْهدَ  تُ نَ َقضْ  وَ  ِفیهِ  ُعْدتُ  ثُّ  ِمْنهُ  ِإلَْیكَ  تُ ْبتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۶  ُجْرَأة   بَ ی ْ
رَ  يَ  ِل  ْرهُ اْغفِ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد َعَلى َفَصلِّ  َعْفِوكَ  وَ  ِبَكَرِمكَ  ِلَمْعرَِفِت  َعَلْیكَ  ِمنِّ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از آن به سویت توبه کردم و جمّدداً به سوی آن : ۳۶بند 

 و تو بود اب گستاخی و جرأت نقض کردم، زیرا اب َکَرم و عفو تو آشنا بودم، برگشتم، و عهدی را که بنی من
 !پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان



 َكَدرَ   َأوْ  َرْْحََتكَ  َعنِّ  َجبَ حَ  َأوْ  ثَ َواِبكَ  َعنْ  َنََى َأوْ  َعَذاِبكَ  ِمنْ  َأْدَنِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۷
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  نِْعَمَتكَ  َعَليّ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا به عذابت نزدیک کرده، ای از اپداش نیکویت : ۳۷بند 

رمحتت گشته، ای نعمتت را بر من مکّدر منوده است؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست  دور منوده، ای مانع
 !و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َعَلى َفَصلِّ  هِ بِ  َوَعْدَتِن  َخرْيا   نَ ْفِسي ِبهِ  َحّرْمتُ  َأوْ  َشَدْدتُهُ  َعْقدا   ِبهِ  َحَلْلتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۸
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد    .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به واسطه ی آن پیمانی را که حمکم کرده بودی : ۳۸بند 

ن  حممد درود فرست و ای شکستم، ای خود را از خریی که وعده داده بودی حمروم کردم، پس بر حممد و آل
 !گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

ُتهُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۳۹  َعَلْیهِ  َقوِيتُ  َأوْ  نِْعَمِتكَ  ِبَفْضلِ  ِمْنهُ  ََتَّكْنتُ  َأوْ  َعاِفَیِتكَ  ِبُشُمولِ  اْرَتَكب ْ
 َأَرْدتُ  َما َعَليّ  َوَجبَ  َأوْ  َلكَ  َُيُْلصُ  َل  َما ِفْعِلى َشاَركَ  وَ  ِفیهِ  َفَخاَلَطِن  َوْجَهكَ  ِبهِ  َأَرْدتُ  َخرْي   َأوْ  ِرْزِقكَ  ِبَساِبغِ 

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َكَذِلكَ   َيُكونُ  َما َفَكِثريم  ِسَواكَ  ِبهِ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
و آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کمک عافیتت آن را مرتکب شدم، ای به ابر خداای ! از ت: ۳۹بند 

نعمت فراوانت متمّکن به اجنام آن شدم، ای به واسطه ی رزق واسعت بر آن قدرت پیدا کردم، ای خواستم کار 
ی که هخریی را برای رضای تو اجنام دهم، ولی نّیت غری تو در من وارد شد و کار مرا آلوده ساخت، ای گنا

وابل آن به واسطه ی این که غری تو را اب آن خواستم دامنگری من شد که بسیار از موارد مهنی گونه است، پس 
 !بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  ُمَّرمم  ِعْنَدكَ  ِفیَما ُهوَ  وَ  لِنَ ْفِسي ْلُتهُ َفَحلّ  الر ْخَصةُ  َدَعْتِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۱
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که رخصت در آن انگیزه ی من شد ات برای خود : ۴۱بند 
د تو حرام بود، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز حالل دانستم، در حالی که نز 

 !ای هبرتین آمرزندگان
 یهِ فِ  ُعْدتُ  ثُّ  فََأقَ ْلَتِن  ِمْنهُ  َقْلُتكَ فَاْست َ  َعْنكَ  يَ ْعُزبْ  لَْ  وَ  َخْلِقكَ  َعنْ  َخِفيَ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۱

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َليّ عَ  َفَستَ ْرَتهُ   .نَ اْلغَاِفرِي َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از مردم خمفی است، اما از تو پنهان نیست، : ۴۱بند 

ندی، پس آنرا هم بر من پوشا پس از تو خواستم که بگذری و تو گذشتی. آنگاه ابر دیگر آنرا اجنام دادم و
 !بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 



 
 

 ِإلَْیهِ  َأْصَغْیتُ  َأوْ  َبَصِري َتََّمَلهُ  َأوْ  ِدييَ  ِإلَْیهِ  َمَدْدتُ  َأوْ  ِبرِْجِلي ِإلَْیهِ  َخَطْوتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۲
 ْزِقكَ ِبرِ  اْستَ َعْنتُ  ثُّ  فَ َرزَقْ َتِن  ِعْصَیاِن  َلىعَ  اْستَ ْرَزقْ ُتكَ  ثُّ  َرزَقْ َتِن  َما ِفیهِ  أَنْ َفْقتُ  َأوْ  ِلَساِن  ِبهِ  َنَطقَ  َأوْ  ِبَسْمِعي

 ُمِصّرا   َأزَالُ  َفاَل  تَ ْفَضْحِن  فَ َلمْ  ِفیهِ  ْرُتكَ َجاهَ  وَ  َُتَیِّْبِن  فَ َلمْ  الزَِّيَدةَ  َسأَْلُتكَ  ثُّ  َعَليّ  َفَستَ ْرتَ  َمْعِصَیِتكَ  َعَلى
 وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  اْْلَْكَرِمنيَ  َأْكَرمَ  يَ  َمْغِفَرِتكَ  وَ  ِبِْلِمكَ  َعَليّ  َعاِئدا   تَ َزالُ  َل  وَ  َمْعِصَیِتكَ  َعَلى

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اب اپی خود به سوی آن گام برداشتم، ای دستم : ۴۲بند 

را به سوی آن دراز کردم، ای چشمم اب دقت آن را نظاره کرد، ای گوشم را به سوی آن ابز منودم، ای زابمن به آن  
به  د عصیان از تو روزی خواستم و توگوای شد، ای آنچه را به من عطا کردی در آن خرج کردم، سپس اب وجو 

من دادی. آنگاه از رزق تو در راه معصیت کمک گرفتم و تو آن را پوشاندی، سپس از تو بیشرت خواستم ابز 
انامیدم نکردی و آشکارا آن را مرتکب شدم، رسوامی ننمودی و پیوسته بر معصیتت اصرار می ورزم، ولی 

ود مغفرتت گذشت میکنی ای کرمیرتین کرمیان! پس بر حممد و آل حممد در مهواره توبه ام را میپذیری و اب حلم 
 !فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َیانِهِ ِإت ْ  ِف  وَ  ِعَقاِبكَ  َشِديدَ  َكِبريُهُ   ِب  ل  َيُِ  وَ  َعَذاِبكَ  أَلِیمَ  َصِغريُهُ  َعَليّ  يُوِجبُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۳
ْصَرارِ  ِف  وَ  نَِقَمِتكَ  تَ ْعِجیلُ  رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  نِْعَمِتكَ  َزَوالُ  َعَلْیهِ  اْْلِ  .اْلغَاِفرِين َخی ْ

 ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که کوچک آن ابعث عذاب دردانک و بزرگ آن: ۴۳بند 
عقوبت شدیدت را در پی دارد، و اجنام دادن آن ابعث تعجیل نقمتت میگردد، و اصرار بر آن زوال نعمتت 

 !را در پی دارد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
ُركَ  َحدم أَ  َعِلَمهُ  َل  وَ  ِسَواكَ  َأَحدم  هِ َعَلیْ  َيطِّلعْ  لَْ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۴  ِإّل  ِمْنهُ  يُ ْنِجیِن  َل  وَ  َغی ْ

رَ خَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َعْفُوكَ  ِإّل  َيَسُعهُ  َل  وَ  ِحْلُمكَ   .اْلغَاِفرِينَ  ی ْ
ناهی که هیچ کس جز تو بر آن آگاه نشده، و کسی ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گ: ۴۴بند 

غری تو آن را ندانسته، و جز حلمت مرا از آن جناتی نیست و غری عفوت چیزی فراگری آن نیست؛ پس بر 
 !حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  الّنَدمَ  ُيْكِثرُ  َأوْ  ْلَعَدمَ ا يُ َعجِّلُ  َأوْ  النَِّقمَ  َيُِل   َأوْ  النَِّعمَ  زِيلُ يُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۵
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

ی را فرود می آورد خبتابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که نعمتها را از بنی میربد و بد: ۴۵بند 
ای موجب تعجیل در فنا و نیستی میشود، ای ابعث پشیمانی بسیار می گردد، پس بر حممد و آل حممد درود 

 !فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان



 يَ  يُ ْغِضُبكَ  وَ  الّنِقَماتِ  يُ َعجِّلُ  وَ  َئاتِ الّسیِّ  ُيَضاِعفُ  وَ  اْلََْسَناتِ  َيَْحقُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۶
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  الّسَماَواتِ  َربّ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که حسنات را انبود و سیئات را دوچندان میکند، : ۴۶بند 
تی ها را اب شتاب به سوی انسان سوق داده و تو را، ای پروردگار آمسان ها، به غضب می آورد، پس بر بدخب

 !حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 وَ  التّ ْقوى َأْهلُ  فِإّنكَ  []ِبَسَْتِهِ  َتتهبس ْوَل أَ  ُكْنتَ   ِإذْ  ِبَْعرِفَِتهِ  َأَحق   أَْنتَ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۷
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  اْلَمْغِفَرةِ  َأْهلُ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ر کس هابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که تو به شناخت آن آگاهرتی زیرا پیش از : ۴۷بند 

تو به پوشانیدن آن سزاوارتری، چون فقط تو سزاوار پرهیز و آمرزش هستی، پس بر حممد و آل حممد درود 
 !فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َأْهلِ  َمعَ  َمْیال   َأوْ  ِْلَْعَداِئكَ  ِفیهِ  َدة  ُمَساعَ  َأْولَِیاِئكَ  ِمنْ  َولِّیا   ِفیهِ  ََتَّهْمتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۸
رَ خَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  طَاَعِتكَ  َأْهلِ  َعَلى َمْعِصَیِتكَ   .اْلغَاِفرِينَ  ی ْ

 شابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن به جهت کمک به دمشنانت، ای خو : ۴۸بند 
آمد گناهکاران و مقّدم داشنت آن ها بر اهل طاعتت، اب یکی از اولیایت، رو ترش کرده و اخم منودم، پس بر 

 !حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
َرة    أَْلَبَسِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۹  ِبَ  َقّصرَ  َأوْ  َرْْحَِتكَ  ُوُجودِ  ِمنْ  آَيَسِن  َأوْ  ِذّلةم  ِفیهِ  اْنَِْماِكي وَ  ِكب ْ

 وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  يبِنَ ْفسِ  َظنِّ  ُسوءِ  وَ  ُجْرِمي ِبَعِظیمِ  ِلَمْعرَِفِت  طَاَعِتكَ  ِإَل  الر ُجوعِ  َعنِ  اْلَیْأسَ 
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که لباس تکرب به من پوشانید و فرو رفنت در آن : ۴۹د بن
موجب ذّلت گردید، ای مرا از وجود رمحتت مأیوس گردانید، ای ان امیدی مرا از ابزگشت به طاعتت ابزداشت، 

گناهم   مد درود فرست و این گونهچون به جرم بزرگم آشنا و نفس خویش بدگمان بودم، پس بر حممد و آل حم
 !را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َسَلكَ  وَ  تَ َغم ُدكَ  َل  َلوْ  اْلبَ َوارِ  ارَ دَ  َأَحّلِن  وَ  َرْْحَُتكَ  َل  َلوْ  اِْلََلَكةَ  َأْوَرَدِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۱
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى لِّ َفصَ  ُرْشُدكَ  َل  َلوْ  اْلَغيِّ  َسِبیلَ  ِب   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اگر رمحتت شامل منیشد، مرا به هالکت انداخته : ۵۱بند 
مد و آل حممد ربد، پس بر حمبود، و مرا به دار فنا و انبودی میکشانید و اگر هدایت تو نبود مرا به گمراهی می

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



َتِن  َأوْ  هِ بِ  َأَمْرَتِن  َأوْ  ِإلَْیهِ  َهَديْ َتِن  َعّما َأِْلَاِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۱  یَمافِ  َعَلْیهِ  َدَلْلَتِن  َأوْ  َعْنهُ  نَ َهی ْ
 َخی ْرَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  د  ُمَمّ  َعَلى َفَصلِّ  ِمْنكَ  اْلُقْربِ  وَ  َمَّبِتكَ  ِإيْ ثَارِ  وَ  ِرَضاكَ  لِبُ ُلوغِ  ْلَْظ  ا ِفیهِ 

 .اْلغَاِفرِينَ 
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا غافل کرده از آنچه به سوی آن هدایتم  : ۵۱بند 

ای به آن امر منودی، ای از آن هنی فرمودی، ای راهنمایی کردی به سوی آنچه که در آن توفیق رسیدن کردی، 
به خشنودیت، ای برگزیدن حمبت و قربت میباشد؛ پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را 

 !بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 َأوْ  َعَناِئي َسَخِطكَ  ِف  يُِطیلُ  وْ أَ  رََجاِئي ِمْنكَ  يَ ْقَطعُ  َأوْ  ُدَعاِئي َعْنكَ  يَ ُرد   ب  َذنْ  ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۲

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َأَمِلي ِعْنَدكَ  يَ ْقُصرُ   .رِينَ اْلغَافِ  َخی ْ
 ناهی که مانع قبولی دعامی میگردد، ای امید مرا ازتو قطعابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گ: ۵۲بند 

مینماید؛ایرنج و زمحت مرا به واسطه خشمت طوالنی میکند،ایامیدم را به تو کم مینماید ، پس بر حممد و آل 
 !حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َفَصلِّ  الّرْْحَنَ  ُيْسِخطُ  وَ  لّشْیطَانَ ا يُ ْرِضي وَ  اْلَكْربَ  َيْشَعلُ  وَ  اْلَقْلبَ  ُيِیتُ  ْنب  ذَ  ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۳
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
فروزد، مشکالت را می اابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که دل را میمریاند، و آتش : ۵۳بند 

و شیطان را خشنود و خدای رمحان را به خشم می آورد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه  
 !گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َما َسَعةِ  ِمنْ  اْْلِْرَمانَ  وَ  َرِتكَ ْغفِ مَ  ِمنْ  اْلُقُنوطَ  وَ  َرْْحَِتكَ  ِمنْ  اْلَیْأسَ  يُ ْعِقبُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۴
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  ِعْنَدكَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که أیس از رمحتت، و ان امیدی از مغفرتت و حمروم : ۵۴بند 
توست را در پی دارد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را  ماندن از فراوانی آنچه نزد
 !بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َسأَْلُتكَ  وَ  فَ َقِبْلتَ  التّ ْوبَةَ  كَ لَ  فََأْظَهْرتُ  َلكَ  ِإْجاَلل   َعَلْیهِ  نَ ْفِسي َمَقتَ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۵
 ِِلَِمیلِ  رَاِجیا   ِلَوِعیِدكَ  َنِسیا   َعْفِوكَ  َكِريِ   وَ  َرْْحَِتكَ  َسَعةِ  ِف  َطَمعا   ُمَعاَوَدتِهِ  ِإَل  اِْلََوى ِبَ  َمالَ  ثُّ  فَ َعَفْوتَ  اْلَعْفوَ 

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َوْعِدكَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
 ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به خاطر تعظیم تو اب نفس خویش دمشن گشته ابر خداای: ۵۵بند 

و اظهار توبه منودم و تو پذیرفتی و از تو در خواست عفو کردم و تو عفو منودی ولی پس از آن هوای نفس 
دیدت و آرزوی مرا به سوی آن مایل کرد ات این که به طمع رمحت واسعه و عفو کرمیانه ات و اب فراموشی هت



وعده ی مجیلت جمّدداً به آن ابزگشتم، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای 
 !هبرتین آمرزندگان

َیض   يَ ْومَ  اْلُوُجوهِ  َسَوادَ  يُوِجبُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۶  َأْعَداِئكِ  ُوُجوهُ  َتْسَود   وَ  َأْولَِیاِئكَ  ُوُجوهُ  تَ ب ْ
 َعَلى َفَصلِّ  َِبْلَوِعیدِ  ِإلَْیُكمْ  َقّدْمتُ  دْ قَ  وَ  َلَديّ  ََتَْتِصُموا ل َِلُمْ  َفِقیلَ  يَ َتالَوُمونَ  بَ ْعض   َعلى بَ ْعُضُهمْ  َأقْ َبلَ  ِإذْ 

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد    .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
 ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که ابعث روسیاهی میشود در آن روزی که چهره ابر خداای: ۵۶بند 

ی دوستانت سفید و چهره دمشنانت سیاه میگردد، آن زمانی که گروهی یکدیگر را مالمت میکنند، پس گفته 
م، پس بر ودب” نزد من اب مهدیگر خماصمه نکنید، چه من پیش از این وعیدم را به مشا رسانده“میشود که 

 !حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 َعَلى َفَصلِّ  اْلُعْسرَ  ََيِْلبُ  وَ  اْلَفْقرَ  يُوِرثُ  وَ  اْلِفْكرَ  يُِطیلُ  وَ  اْلُكْفرِ  ِإَل  َيْدُعو َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ ۵۷

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد    .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کفر میکشد و فکر و حترّی را زاید میکند، و : ۵۷بند 

موجب فقر میشود و سختی را پیش میکشد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز 
 !نای هبرتین آمرزندگا

تُ رُ  وَ  اْْلَمالَ  يَ ْقَطعُ  وَ  اْْلَجالَ  يُْدِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۸  َعْنهُ  َصَمت   َأوْ  بِهِ  فُ ْهتُ  ْْلَْعَمارَ ا يَ ب ْ
ُتهُ  َأوْ  ِذْكرِهِ  ِعْندَ  ِمْنكَ  َحَیاء    آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َأْخَفى وَ  لسِّرّ ا تَ ْعَلمُ  فِإّنكَ  ِمنِّ  َعِلْمَتهُ  َأوْ  َصْدِري ِف  َأْكنَ ن ْ
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد    .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که موجب نزدیکی مرگ و اجل میکردد، و موجب : ۵۸بند 

اید  ده ابشم ای هنگامی که آن را بهقطع امیدها و آرزوها میگردد و عمرها را کواته میکند، چه بر زابن آور 
آوردم به خاطر شرمندگی از تو از آن دم فرو بستم، ای آن را در سینه پنهان کرده ام، ای من از آن بی خربم و 
تو آن را میدانی، زیرا تو به هر سری و خمفی تر از آن آگاهی، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این  

 !رتین آمرزندگانگونه گناهم را بیامرز ای هب
َعاءِ ال َرد   وَ  الرِّْزقِ  َقْطعُ  اْجَِتَاِحهِ  ِف  َيُكونُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۵۹  اِْلُُمومِ  ُوُرودُ  وَ  اْلَباَلءِ  تَ َواتُ رُ  وَ  د 

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  اْلُغُمومِ  ُتَضاُعفُ  وَ   .ينَ اْلغَاِفرِ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در ارتکاب آن قطع روزی، و رد شدن دعا و : ۵۹بند 

پی درپی آمدن بال و روی آوردن انراحتی ها، و مضاعف شدن غم هاست، پس بر حممد و آل حممد درود 
 !فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 طَاَعِتكَ  َأْهلَ  ِمنِّ  يُوِحشُ  َأوْ  ْولَِیاَءكأَ  َعنِّ  يَ ْنِفرُ  وَ  ِعَباِدكَ  ِإَل  يُ ْبِغُضِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ - ۶۱
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ّمد  مَُ  آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  الذ نُوبِ  َكآبَةِ   وَ  اْْلُوبِ  رُُكوبِ  وَ  اْلَمَعاِصي ِلَوْحَشةِ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ



ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا نزد بندگانت مبغوض میدارد و اولیایت را از : ۶۱بند
من متنّفر میسازد، ای اهل طاعتت را به جهت وحشت از معاصی و ارتکاب و اندوه جرائم، از من به وحشت 

 !و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگانمی اندازد، پس بر حممد 
 نِّ مِ  ِبهِ  قَ ّبْحتُ  َأوْ  َستَ ْرَتهُ  َما ِبهِ  نِّ عَ  َكَشْفتُ   َأوْ  َأْظَهْرَتهُ  َما ِمنِّ  ِبهِ  َدّلْستُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۱

َتهُ  َما رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ّمد  مَُ  َعَلى َفَصلِّ  زَيّ ن ْ  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اب آن، آنچه را ظاهر کرده بودی واونه جلوه : ۶۱بند 

دم، پس ر دادم، ای اب آن، آنچه را ازمن پوشانده بودی بر مال کردم، ای اب آن آنچه را زینت داده بودی زشت مش
 !بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َل  وَ  َرْْحَُتكَ  َمَعهُ  تَ ْنِزلُ  َل  وَ  كَ َغَضبُ  ِبهِ  يُ ْؤَمنُ  َل  وَ  َعْهُدكَ  ِبهِ  يُ َنالُ  َل  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۲
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َصلِّ فَ  نِْعَمُتكَ  َمَعهُ  َتُدومُ   .رِينَ اْلغَافِ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به جهت آن به عهد تو منیتوان رسید، و از : ۶۲بند 

از  اسطه ی آنخشم و غضبت منیتوان در امان ماند، و اب وجود آن، رمحتت انزل منی شود، و نعمتت به و 
 !تداوم ابز می ایستد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َأة  ُجرْ  الّلْیلِ  ظُْلَمةِ  ِف  ِبهِ  ََبَرْزتُ  وَ  ِعَباِدكَ  ِمنْ  النّ َهارِ  َضْوءَ  َلهُ  اْسَتْخَفْیتُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۳
 َل  وَ  َماِنعم  ِمْنكَ  َيْنَ َعِن  َلنْ  أَنّهُ  وَ  ِرزَةم َبَ  ِعْنَدكَ  اْْلَِفّیةَ  َأنّ  وَ  َعاَلنَِیةم  ِعْنَدكَ  السِّرّ  َأنّ  َأْعَلمُ  َأِنّ  َعَلى َعَلْیكَ  ِمنِّ 

َفُعِن  ُتكَ  َأنْ  ِإّل  بَِنني   وَ  َمال   ِمنْ  َنِفعم  ِعْنَدكَ  يَ ن ْ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َلىعَ  َفَصلِّ  یم  َسلِ  ِبَقْلب   أَتَ ی ْ
رَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در روشنایی روز، خود را از دید بندگانت پنهان  : ۶۳بند 

یش تو که میدانستم سّر پکردم و در اتریکی شب، اب جسارت در پیشگاهت آشکارا مرتکب آن شدم، اب آن
آشکار است و پنهان، نزد تو هویداست و اینکه هیچ مانعی از تو ابز منیدارد و چیزی از مال و اوالد پیش 
تو به من سودی منیبخشد مگر این که اب قلب سلیم نزد تو آمی، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این  

 !گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان
 اْْلَْمنِ  ِف  ُيَاِدي َأوْ  ََتِْذيِركَ  َعنْ  ةَ اْلَغْفلَ  يُ َعقِّبُ  وَ  ِلذِْكِركَ  النِّْسَیانَ  يُوِرثُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۴۶

 ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َصلِّ فَ  ِعْنَدكَ  َما َخرْيِ  ِمنْ  يُ ْؤِيسُ  َأوْ  َغرْيِكَ  ِعْندِ  ِمنْ  الرِّْزقِ  طََلبِ  ِف  َيْطَمعُ  َأوْ  َأْمِركَ  ِمنْ 
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ

ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که ابعث فراموشی اید تو و غفلت از هشدارهایت : ۶۴بند 
م، از غری تو طلب روزی کنخواهد بود، ای مرا در امنّیت از مکرت قرار میدهد، ای مرا به طمع می اندازد که 

ای از خریی که نزد توست مأیوس می سازد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز 
 !ای هبرتین آمرزندگان



 وَ  َعْنكَ  ِإْعَراِضي وَ  َعنِّ  الرِّْزقِ  َباسِ اْحتِ  ِف  َعَلْیكَ  َعْتِب  ِبَسَببِ  َْلَِقِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۵
 مْ ِلَرِبِِّ  اْسَتكانُوا َفَما -ِكَتاِبكَ   ُمَْكمِ  ِف  َلكَ قَ وْ  َأِْسَْعَتِن  َقدْ  وَ  ِإلَْیِهمْ  الّتَضر عِ  وَ  َِلُمْ  َِبلْسِتَكانَةِ  ِعَباِدكَ  ِإَل  َمْیِلي

رَ  يَ  ِل  هُ اْغِفرْ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  يَ َتَضّرُعونَ  ما وَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا به خاطر پرخاش و انشکری و روگردانی از : ۶۵بند 

تو و رفنت در خانه ی بندگانت اب خواری و ذلت در هنگام حبس رزق و بسته شدن در روزی در برگرفته، آن  
ه رفتم در حالی که کالمت را در کتاب حمکمت به گوشم رسانده بودی کگاه که اب زاری به سراغ بندگانت 

  ،پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه” آانن برای پروردگارشان اظهار خضوع و تضرّع نکردند.“
 !گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

َها ِبََِحد   اْستَ ْبَدْدتُ  َأوِ  َغرْيِكَ بِ  ِعْنَدَها اْستَ َعْنتُ  ُكْربَة    بِ ِبَسبَ  َلزَِمِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۶  ُدوَنكَ  ِمن ْ
رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ه در آن از کابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مهراهم گشت به خاطر گرفتاری  : ۶۶بند 

غری تو کمک خواستم، ای در آن گرفتاری به کسی جز تو پناه بردم، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و 
 !این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگان

 َأوِ  َخْلِقكَ  ِمنْ  ِْلََحد   التّ َواُضعِ  َل إِ  َدَعاِن  َأوْ  َغرْيِكَ  ِمنْ  اْْلَْوفِ  َعَلى َْحََلِن  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۷
 ْیكَ ِإلَ  ِبَاَجِت  َأْعَلمُ  َأنَ  وَ  َيِدهِ  ِف  ِلَما ْجَرارا  اْستِ  َمْعِصَیِتكَ  ِف  طَاَعَتهُ  ِل  زَّينَ  َأوْ  ِعْنَدهُ  ِفیَما الّطَمعُ  ِإلَْیهِ  اْسَتَماَلِن 

رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َعْنكَ  ِل  ِغَنا َل   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا واداشت که از غری تو برتسم، ای مرا به تواضع  : ۶۷بند 

کردن پیش یکی از خملوقاتت کشانید، ای به طمع آنچه نزد او بود به سوی او مایل شدم، ای چون پریوی اش 
در معصیت تو برای من زینت و جلوه داده بود مرتکب شدم، در حالی که من میدامن مهواره به تو حمتاجم را 

و هرگز از تو بی نیاز نیستم، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین 
 !آمرزندگان

ُتهُ  َأوْ  نَ ْفِسي ِإلَْیهِ  َهّشتْ  َأوْ  بِِلَساِن  َمَدْحُتهُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۸  ِإلَْیهِ  َحثَ ْثتُ  َأوْ  ِبَفَعاِل  َحّسن ْ
ُبِن  قَِبیحم  ِعْنَدكَ  ُهوَ  وَ  ِبََقاِل  رَ  يَ  ِل  اْغِفْرهُ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى َفَصلِّ  َعَلْیهِ  تُ َعذِّ  .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ
خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اب زابن آن را مدح کردم، ای نفسم به سوی آن  ابر: ۶۸بند 

مشتاق گشت، ای اب کردار خود آن را نیکو جلوه دادم، ای اب گفتارم به آن تشویق کردم، در حالی که آن نزد 
یامرز ای گونه گناهم را بتو قبیح بوده و بر آن عذامب میکنی، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این  

 !هبرتین آمرزندگان
 َعَليّ  َهّوَنتْ  وَ  اْسِتْصغَارَهُ  ِل  ّوَرتْ صَ  وَ  َلهُ  اْسِتْقاَلل   نَ ْفِسي ِفّ  َمثّ َلْتهُ  َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۶۹

رَ  يَ  ِل  ْرهُ اْغفِ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  د  ُمَمّ  َعَلى َفَصلِّ  ِفیهِ  َأْوَرطَْتِن  َحّت  ِبهِ  اِلْسِتْخَفافَ   .اْلغَاِفرِينَ  َخی ْ



ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اب کوچک مشردن آن در نفسم آن را تصّور  :  ۶۹بند 
کردم، پس حقری مشردن آن را برامی جمّسم منود، و خفیف مشردن را بر من آسان کرد ات آن که مرا در ورطه ی 

 !ن فرو برد، پس بر حممد و آل حممد درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز ای هبرتین آمرزندگانآ
 آِخرَِها وَ  ِْلَّوِِلَا ُذنُوِب  ِبَِمیعِ  ِريُعمُ  آِخرِ  ِإَل  َعَليّ  وَ  ِفّ  ِعْلُمكَ  ِبهِ  َجَرى َذْنب   ِلُكلِّ  َأْستَ ْغِفُركَ  وَ  الّلُهمّ -۷۱

یعِ  وَ  َعاَلنَِیِتَها وَ  ِسرَِّها وَ  ِديِثَهاحَ  وَ  َقِدِيَها وَ  َجِلیِلَها وَ  َدِقیِقَها وَ  َكِثريَِها  وَ  َقِلیِلَها وَ  طَائَِهاخَ  وَ  َعْمِدَها وَ   َجَِ
یعَ  ِل  تَ ْغِفرَ  َأنْ  وَ  ُمَّمد   آلِ  وَ  ُمَّمد   َعَلى ُتَصلِّيَ  َأنْ  َأْسأَُلكَ  وَ  ِإلَْیكَ  أَُتوبُ  وَ  ُمْذنُِبهُ  َأنَ  َما  ِمنْ  َأْحَصْیتَ  َما َجَِ

 .الرّاِْحِني َأْرَحمَ  يَ  ِشْئتَ  َأَنّ  وَ  ِشْئتَ  َكْیفَ   ِل  تَ ْغِفُرَها ِِبَا ُمْرتَ َهنم  َأنَ  ُحُقوقا   َعَليّ  ِلِعَباِدكَ  فِإنّ  ِقَبِلي اْلِعَبادِ  َمظَالِِ 
تو درابره ی من و علیه من ات آخر ابر خداای ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در علم : ۷۱بند 

عمرم ثبت گردیده، مهه گناهامن از اول و آخرش، و عمدی و سهوی، و کم و زاید، ظریف و ابریک و ای 
جلیل و بزرگش، قدمی و جدیدش، پنهان و آشکارش، و مهه ی آن گناهانی که من مرتکب آن می شوم و به 

ی  حممد درود فرستی و مهه ی مظامل بندگان را که بر ذمه سوی تو توبه میکنم. و میخواهم که بر حممد و آل
من آمده و تو آن ها را به مشاره آورده ای ببخشی، زیرا بندگانت برگردمن حقوقی دارند که من در گرو آهنا 

 !هستم، پس هرگونه و هر زمان که خواستی آهنا را بیامرز ای مهرابنرتین مهرابانن
 


