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 دعا در ذکر توبه و طلب توفیق آن از خدای تعالی        

 

 

ْوَبِة َو َطَلِبَها اَلُم ِِف ِذْْكِ التَّ  َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْيِه السَّ
 و طلب وتفيق آن از خداى تعایل از دعاهاى امام عليه الّسالم است در ذْك وتبه و بازگشت

 ج

 

ُهمَّ  ُفُه  َل  َمْن  َيا َاللَّ اِوُزُه  َل  َمْن  َيا َو  اْلَواِصِفَي  َنْعُت  ََيِ اِجَي  َرَجاُء  ُيجَ  الرَّ

 نگذرد در تو از اميدواران اميد كه آن اى و نتواند كردنت وصف واصفان، توصيف كه آن اى خدايا، بار 

 

يُع  َل  َمْن  َيا َو  ْجُر  َلَدْيِه  ََيِ
َ
 اْلَعاِبِديَن  َخْوِف  ُمْنَتَهى ُهَو  َمْن  َيا َو  اْلُمْحِسِنَي  أ

 كس ديگر از ترسند تو از چون پرستندگان كه خداوندى اى .نگردد تباه تو نزد در نيكوكاران پاداش كه آن اى و 

 نترسند

 

ِقَي  َخْشَيِة  َغاَيُة  ُهَو  َمْن  َيا َو  ْيِدي َتَداَوَلْتُه  َمْن  َمَقاُم  َهَذا اْْلُتَّ
َ
ُُنِب  أ ُة  َقاَدْتُه  َو  الذُّ ِزمَّ

َ
َطاَيا أ   اْلخَ

 ام،ايستاده من كه اينجا .ندهند راه دل به كس بيم دارند، دل به تو بيم چون پرهيزگاران كه خداوندى اى و

 . لغزشها و خطاها كف در اختيارش زمام و است گناهان دست بازيچه كه است كسى جايگاه
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ْيَطاُن  َعَلْيِه  اْسَتْحَوَذ  َو  َر  الشَّ ا َفَقصَّ َمْرَت  َعمَّ
َ
ْيَت  َما َتَعاَطى َو  َتْفِريطا   ِبِه  أ  َتْغِريرا   َعْنُه  ََنَ

 سر از و ورزيده قصور اىداده فرمان بدان چه هر انجام از تفريط، روى از پس، يافته، چيرگى و تاخته او بر شيطان

 شده، مرتكب اىكرده نهى آن از را چه هر غرور،

 

اِهِل  ْو  َعَلْيِه  ِبُقْدَرِتَك  ََكْلجَ
َ
َعْت  َو  اْْلَُدى َبَصُر  َلُه  اْنَفَتَح  ِإَذا َحّتَّ  ِإَلْيِه  ِإْحَساِنَك  َفْضَل  ََكْْلُْنِكِر  أ  َتَقشَّ

 اْلَعَمى َسَحاِئُب  َعْنُه 

 آنگاه و. كندمى انكار خود حق در را تو احسان آنكه يا شناسدنمى را تو قدرت عرصه گستردگى كه كسى همانند 

 گردد، پراكنده پوشانيده فرو را بصيرتش كه ابرهايى آن و شود بينا هدايتش ديده كه

 

ْحَصى
َ
َر  َو  َنْفَسُه  ِبِه  َظَلَ  َما أ ُه  ِبِه  َخاَلَف  ِفمَي  َفكَّ ى َربَّ

َ
اَلَفِتِه  َجِليَل  َو  َكِبيا   ِعْصَياِنِه  َكِبَي  َفَرأ  َجِليال   ُمخَ

 پس. بينديشد شده مرتكب پروردگارش امر در كه خالفها آن در و شمرد بر كرده خود حق در كه ستمها آن 

 مشاهده هست كه عظمت همان به را خود عظيم خالف و بنگرد هست كه بزرگى همان به را خود بزرگ عصيان

 .كند

 

ْقَبَل 
َ
ال   َنْحَوَك  َفأ َه  َو  ِمْنَك  ُمْسَتْحِييا   َلَك  ُمَؤمِّ َك  ِبَك  ِثَقة   ِإَلْيَك  َرْغَبَتُه  َوجَّ مَّ

َ
 َقَصَدَك  َو  َيِقينا   ِبَطَمِعِه  َفأ

ْوِفِه   ِإْخاَلصا   ِبخَ

 خويش رغبت همه. داشت نتواند بر خجالت پاى پشت از ديده كه حالى در نهد روى تو به اميد پر دلى با آنگاه 

 دلى با و كرده تو آهنگ يقين روى از پرورده خود دل در كه اميدى با. توست به اعتمادش تنها و بسته تو در

 .است آورده روى تو درگاه به تمام اخالصى و بيمناك
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َك  ِفيِه  َمْطُموع   ُكلِّ  ِمْن  َطَمُعُه  َخاَل  َقْد  ْفَرَخ  َو  َغْيِ
َ
 ِسَواَك  ِمْنُه  َمْحُذور   ُكلِّ  ِمْن  َرْوُعُه  أ

 تو از جز را او هراسناكند ديگرى از ديگران اگر نبسته، طمع تو در جز او اندبسته ديگرى در طمع ديگران اگر و 

 .نيست دل در هراسى

 

عا   َيَدْيَك  َبْيَ  َفَمَثَل  َض  َو  ُمَتَضرِّ ْرِض  ِإیَل  َبَصَرُه  َغمَّ عا   اْْلَ شِّ   َو  ُمَتخَ
َ
َطأ
ْ
َسُه  َطأ

ْ
ِتَك  َرأ  ُمَتَذلِّال   ِلِعزَّ

 به سر تو عز پيشگاه در و دوخته زمين بر چشم خشوع به و ايستاده تضرع به تو پيشگاه در تو بنده خدايا، بار 

 داشته فرو خوارى

 

َك  َو  َبثَّ
َ
ِه  ِمْن  أ ْنَت  َما ِسرِّ

َ
ْعَلُ  أ

َ
َد  َو  ُخُضوعا   ِمْنُه  ِبِه  أ ْنَت  َما ُذُُنِبِه  ِمْن  َعدَّ

َ
ْحَصى أ

َ
ا أ  ُخُشوعا   َْلَ

 شمارشان خود تو كه را گناهانش فروتنانه و نهاده ميان در تو با ترىآگاه بدان خود تو كه را دلش راز خاضعانه و 

 .شمردمى بر يك يك دانىمى بهتر

 

ْدَبَرْت  ُذُُنب   ِمْن  ُحْكِمَك  ِِف  َفَضَحُه  َما َقِبيحِ  َو  ِعْلِمَك  ِِف  ِبِه  َوَقَع  َما َعِظِي  ِمْن  ِبَك  اْسَتَغاَث  َو 
َ
 أ

ا اُُتَ َقاَمْت  َو  َفَذَهَبْت  َلذَّ
َ
ا أ  َفَلِزَمْت  َتِبَعاُُتَ

 از كندمى زارى و خبرى با آن از خود تو و آمده گرفتار بدان كه شگرفى واقعه از كندمى استغاثه تو درگاه به 

 و گشته سپرى آنها لذات كه گناهانى همان:ساخته رسوا تواش حكم از سرپيچى سبب به كه ناپسند عملى

 .نيست رفتنش سر هرگز گويى كه چنان است باقى شومشان عواقب و است گريخته شتابان

 

ي َيا - ُيْنِكُر  َل  َتُه  َو  َعْنُه  َعَفْوَت  ِإْن  َعْفَوَك  َيْسَتْعِظُم  َل  َو  َعاَقْبَتُه  ِإْن  َعْدَلَك  - ِإَْلِ  َرِِحْ
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 او بر و كنى وشعف اگر و گشايدنمى انكار به زبان كنى عقوبتش خود عدل به اگر اىبنده چنين من، خداوند اى 

 .نشمارد بزرگ عظمتت برابر در را رحمتت و عفو آورى رحمت

 

َك  نَّ بُّ  ِْلَ ِذي اْلَكِرُي  الرَّ َعاَظُمُه  َل  الَّ ْنِب  ُغْفَراُن  ََيَ  َعِظِي الْ  الذَّ

 .شمرىنمى بزرگ را بزرگ گناهان آمرزش كه هستى كريمى پروردگار آن تو زيرا 

 

ُهمَّ  َنا َفَها َاللَّ
َ
ْمِرَك  ُمِطيعا   ِجْئُتَك  َقْد  َذا أ َمْرَت  ِفمَي  ِْلَ

َ
َعاِء  ِمَن  ِبِه  أ زا   الدُّ  ِمَن  ِبِه  َوَعْدَت  ِفمَي  َوْعَدَك  ُمَتَنجِّ

َجاَبِة  ْب  اْدُعوِن  )َتُقوُل  ِإْذ  اْْلِ جِ
ْسَت  1(َلُكْم  أَ

 بر دعا به دست بندگانت كه اىداده فرمان كه آنجا توام فرمان مطيع ام،آمده تو سوى به كه منم اين خداوند، اى 

 .كنم اجابت را شما ات مرا بخوانيد :اىگفته خود تو كه كنى، وفا اىداده كه اجابت وعده آن به خواهم اينك. دارند

 

ُهمَّ    َفَصلِّ  َاللَّ
َ

د   ََع ْغِفَرِتَك  اْلَقِن  َو  آِلِه  َو  ُمَحمَّ  َراِريِبِإْق  ِقيُتَك لَ  َكَما ِِبَ

 به نيز تو ام،كرده افاعتر خود گناه به تو برابر در من كه سان آن و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدايا، بار 

 .بپذير مرا خود آمرزش

 

 

                                                                 
 .60( سوره غافر، آیه  1
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ُُنِب  َمَصاِرِع  َعْن  اْرَفْعِن  َو  ِن  َو  َنْفِسي َلَك  َوَضْعُت  َكَما الذُّ َك  اْسُُتْ ْيَتِن  َكَما ِبِسُْتِ نَّ
َ
 اِلْنِتَقاِم  َعِن  َتأ

 ِمنِّ 

 گرفتن انتقام در كه سان آن و برگير گناه لغزشگاههاى از مرا امگردانيده پست تو برابر در را خود كه سان آن و 

 .دار مستور خويش رحمت پرده در مرا اى،كرده درنگ من از

 

ُهمَّ  ْت  َو  َاللَّ ِتي َطاَعِتَك  ِِف  َثبِّ ْحِكْ  َو  ِنيَّ
َ
ْقِن  َو  َبِصَيِتي ِعَباَدِتَك  ِِف  أ ْعَماِل  ِمَن  َوفِّ  َدَنَس  ِبِه  َتْغِسُل  ِْلَا اْْلَ

َطاَيا  َعنِّ  اْلخَ

 كارهايى توفيق مرا و گردان قوى پرستشت در  را بصيرتم و بخش پايدارى خويش اطاعت در مرا قصد خدايا، بار 

 دهى، شويم و شست گناه آلودگى از آن با كه ده

 

ِن  َو  فَّ   وَتَ
َ

ِتَك  ََع ِة  َو  ِملَّ َك  ِملَّ يِّ د   ََنِ اَلُم  َعَلْيِه  - ُمَحمَّ ْيَتِن  ِإَذا - السَّ فَّ  وَتَ

 .بميران - السالم عليه - محمد پيامبرت آيين و خود آيين بر بميرانى چون و 

 

ُهمَّ  وُتُب  ِإنِّ  َاللَّ
َ
اِطِن  َو  َصَغاِئِرَها َو  ُذُُنِب  َكَباِئِر  ِمْن  َهَذا َمَقاِمي ِِف  ِإَلْيَك  أ َئاِتي ََبَ  َظَواِهِرَها َو  َسيِّ

 خود، آشكار و پنهان بديهاى از خود، كالن و خرد گناهان از ام،ايستاده كه مكان همين در خداوند، اى 
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ِتي َسَواِلِف  َو  ا َو  َزلَّ َبَة  َحَواِدِِثَ ُث  َل  َمْن  وَتْ ْعِصَية   َنْفَسُه  ُيَحدِّ ِمُر  َل  َو  ِِبَ ْن  َُيْ
َ
 َخِطيَئة   ِِف  َيُعوَد  أ

 از سخن خود با حتى پس آن از كه كسى توبه چونان كنم،مى توبه تو درگاه به خود حال و گذشته لغزشهاى از 

 .گيرد سر از پيشين خطاى كه نگذراند خاطر در و نگويد گناه

 

ي َيا - ُقْلَت  َقْد  َو  َك  ِكَتاِبَك  ُمْحَكِم  ِِف  - ِإَْلِ ْوَبَة  َتْقَبُل  ِإنَّ َئاِت  َعِن  َتْعُفو َو  ِعَباِدَك  َعْن  التَّ يِّ بُّ  َو  السَّ  ُتحِ
اِبَي  وَّ  التَّ

 وكنىمى عفو را گناهانشان و پذيرىمى را بندگانت توبه كه اىگفته محكمت كتاب در خود تو من، خداوند اى 

 دارى،مى دوست را كنندگان توبه

 

َبِتي َفاْقَبْل  َئاِتي َعْن  اْعُف  َو  َوَعْدَت  َكَما وَتْ ْوِجْب  َو  َضِمْنَت  َكَما َسيِّ
َ
َتَك  ِل  أ  َشَرْطَت  َكَما َمَحبَّ

 سان آن و درگذر من خطاهاى از اىگرفته عهده بر كه همچنان و بپذير من توبه اىداده وعده كه همچنان پس 

 .ساز من نصيب خود محبت اىكرده شرط كه

 

لَّ  َشْرِطي - َربِّ  َيا - َلَك  َو 
َ
ُعوَد  أ

َ
ْن  َضَماِن  َو  َمْكُروِهَك  ِِف  أ

َ
ْرِجَع  َل  أ

َ
ْن  َعْهِدي َو  َمْذُموِمَك  ِِف  أ

َ
 أ

َر  ْهجُ
َ
يَع  أ  َمَعاِصيَك  ََجِ

 عهده بر و نشوم مرتكب اىداشته ناخوش تواش كه را كارى پس زين كه كنممى شرط نيز من من، پروردگار اى 

 .گزينم دورى توست معصيت چه هر از و ندهم انجام اىدانسته ناپسند تواش كه را عملى كه گيرممى
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ُهمَّ  َك  َاللَّ ْعَلُ  ِإنَّ
َ
ا أ ْحَبْبَت  َما ِإیَل  ِبُقْدَرِتَك  اْصِرْفِن  َو  َعِلْمَت  َما ِل  َفاْغِفْر  َعِمْلُت  ِِبَ

َ
 أ

 خود قدرت به و بيامرز آگاهى بدانها خود كه را گناهان آن پس ام،كرده چه من كه دانىمى بهتر تو خداوند، اى 

 .دارى دوست خود كه ببر سو بدان مرا

 

ُهمَّ  َّ  َو  َاللَّ
َ

ُهنَّ  َو  نَِسيُتُهنَّ  َقْد  َتِبَعات   َو  َحِفْظُتُهنَّ  َقْد  َتِبَعات   ََع ِتي ِبَعْيِنَك  ُكلُّ  َل  الَِّذي ِعْلِمَك  َو  َتَناُم  َل  الَّ
 َيْنَس 

 هرگز كه تو چشم را همه ولى ام،برده ياد از كه تبعاتى و دارم حفظ در كه است تبعاتى من ذمه بر خداوند، اى 

 .داندمى ماند،نمى نهان آن از چيز هيچ كه تو علم و نگرد مى رودنمى خواب به

 

ْض  ْهَلَها ِمْنَها َفَعوِّ
َ
ْف  َو  ِوْزَرَها َعنِّ  اْحُطْط  َو  أ ْن  ِمْن  اْعِصْمِن  َو  ِثْقَلَها َعنِّ  َخفِّ

َ
َقاِرَف  أ

ُ
 ِمْثَلَها أ

 از مرا و بكاه آن سنگينى از و برگير من دوش از آن گناه بار و ده عوض دارند ذمه من بر كه را كسانى خود تو 

 .دارنگه گناهانى چنان ارتكاب

 

ُهمَّ  ُه  َو  َاللَّ ْوَبِة  ِل  َوَفاَء  َل  ِإنَّ َطاَيا َعِن  ِب  اْسِتْمَساَك  َل  َو  ِبِعْصَمِتَك  ِإلَّ  ِبالتَّ ِتَك  َعْن  ِإلَّ  اْلخَ ِن  ُقوَّ ة   َفَقوِّ  ِبُقوَّ
ِن  َو  ََكِفَية   لَّ  َماِنَعة   ِبِعْصَمة   وَتَ

 توان تو مگر نتوانم پرهيز گناه از و دارىنگه گناه از مرا تو مگر نتوانم، پايدارى خويش توبه در من خداوند، اى 

 .فرماى مدد گناه از دارنده باز عصمتى به و گردان توانا كفايت حد به نيرويى به مرا پس. دهى آنم
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ُهمَّ  ا َاللَّ َ ُّيُّ
َ
ُعوُذ  َفِإنِّ  َخِطيَئِتِه  َو  َذْنِبِه  ِِف  َعاِئد   َو  ِلَتْوَبِتِه  َفاِسخ   ِعْنَدَك  اْلَغْيِب  ِعْلِ  ِِف  ُهَو  َو  ِإَلْيَك  َتاَب  َعْبد   أ

َ
 أ

ْن  ِبَك 
َ
ُكوَن  أ

َ
 َكَذِلَك  أ

 خواهد خود توبه كه دانىمى خود علم به تو آنكه حال و كندمى توبه تو درگاه به اى،بنده هر خداوند، اى 

 .باشم زمره اين در اگر آورممى پناه تو به خداوندا،. گشت خواهد باز خود خطاى و گناه به ديگر بار و شكست

 

َبِتي َفاْجَعْل  َبة   َهِذِه  وَتْ ْحَتاُج  َل  وَتْ
َ
َبة   ِإیَل  َبْعَدَها أ َبة   وَتْ اَلَمِة  َو  َسَلَف  َما ِلَمْحِو  ُموِجَبة   وَتْ  َبِقَي  ِفمَي  السَّ

 گناهان زداييدن موجب كه اىتوبه. نشوم توبه نيازمند آن از بعد كه قرارده گونه آن از من توبه اين خداوند، اى 

 .گنهكارى از عمر باقى در ماندن امان در سبب و باشد من گذشته

 

ُهمَّ  ْعَتِذُر  ِإنِّ  َاللَّ
َ
ْسَتْوِهُبَك  َو  َجْهِلي ِمْن  ِإَلْيَك  أ

َ
ِتَك  َكَنِف  ِإیَل  َفاْضُمْمِن  ِفْعِلي ُسوَء  أ ل   َرِْحَ  َو  َتَطوُّ

ِن  ال   َعاِفَيِتَك  ِبِسُْتِ  اْسُُتْ  َتَفضُّ

 احسان به. خواهممى تو از را بدم كردار بخشايش و طلبممى پوزش تو، درگاه از خود، نادانى از خداوند، اى 

 .بپوشان خود عافيت پرده در خويش كرم و فضل به و ده جاى خود رحمت كنف در مرا خويش

 

ُهمَّ  وُتُب  ِإنِّ  َو  َاللَّ
َ
ْو  ِإَراَدَتَك  َخاَلَف  َما ُكلِّ  ِمْن  ِإَلْيَك  أ

َ
ِتَك  َعْن  َزاَل  أ َظاِت  َو  َقْلِب  َخَطَراِت  ِمْن  َمَحبَّ  َلحَ
 َعْيِن 

 چشمم كه آلود گناه نگاه هر و كرده خطور دلم در كه بد خاطره هر از كنممى توبه تو درگاه به خداوند، اى 

 شده مرتكب
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َبة   ِلَساِن  ِحَكاَياِت  َو  ا تَْسَلُ  وَتْ   َجاِرَحة   ُكلُّ  ِِبَ
َ

ا ََع َمُن  َو  َتِبَعاِتَك  ِمْن  ِحَياِْلَ
ْ
ا َتأ اُف  ِِمَ  ِمْن  اْْلُْعَتُدوَن  َيخَ

ِلِي 
َ
 َسَطَواِتَك  أ

 كنممى توبه است، بوده تو دوستى دايره از بيرون و تو اراده خالف كه گشته جارى زبانم بر كه بيجا سخن هر و 

 از ستمكاران و متجاوزان كه تو دردناك خشم از و مانند سالمت به تو عقوبتهاى از اعضايم يك يك كه چنان آن

 .باشند امان در بيمناكند آن

 

ُهمَّ  ْرََكِن  اْضِطَراَب  َو  َخْشَيِتَك  ِمْن  َقْلِب  َوِجيَب  َو  َيَدْيَك  َبْيَ  َوْحَدِتي َفاْرَحْم  َاللَّ
َ
 َهْيَبِتَك  ِمْن  أ

 آور، رحمت خود هيبت از اعضايم لرزش و خود خوف از دلم تپيدنهاى و خود برابر در من تنهايى به خدايا بار 

 

َقاَمْتِن  َفَقْد 
َ
ْزِي  َمَقاَم  ُذُُنِب  - َربِّ  َيا - أ َحد   َعنِّ  َيْنِطْق  َلْ  َسَكتُّ  َفِإْن  ِبِفَناِئَك  اْلخِ

َ
 َفَلْسُت  َشَفْعُت  ِإْن  َو  أ

ْهِل 
َ
َفاَعِة  ِبأ  الشَّ

 كسى گزينم، خاموشى خود اگر. داشته پاى بر رسوايى مقام در تو پيشگاه در مرا من، پروردگار اى گناهانم، كه 

 .كند شفاعت مرا كسى تا نيستم شفاعت سزاوار كه دانم بطلبم، شفيعى اگر و گفت نخواهد سخن من درباره

 

ُهمَّ    َصلِّ  َاللَّ
َ

د   ََع ْع  َو  آِلِه  َو  ُمَحمَّ َمَك  َخَطاَياَي  ِِف  َشفِّ   ُعْد  َو  َْكَ
َ

َئاِتي ََع ِزِن  َل  َو  ِبَعْفِوَك  َسيِّ  َجَزاِئي َتجْ
 ُعُقوَبِتَك  ِمْن 

 خود بخشايش و عفو به و ده قرار من خطاهاى شفيع را كرمت و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدايا، بار 

 مده جزا آنم سزاوار كه عقوبتى به مرا و كن عفو گناهانم
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َّ  ابُْسْط  َو 
َ

ْلِن  َو  َطْوَلَك  ََع َك  َجلِّ َع  َعِزيز   ِفْعَل  ِب  اْفَعْل  َو  ِبِسُْتِ ُه  َذِليل   َعْبد   ِإَلْيِه  َتَضرَّ ْو  َفَرِِحَ
َ
 َغِني  أ

َض   َفَنَعَشُه  َفِقي   َعْبد   َلُه  َتَعرَّ

 پيروزمندى همانند من با خداوند، اى. بپوشان خود عفو پرده در مرا و دار ارزانى من به فراوانى به خود احسان و 

 كه توانگرى همانند يا آورد،مى رحمت او بر پيروزمند آن و كندمى زارى برابرش در ذليل اىبنده كه كن رفتار

 .سازدمى نيازشبى توانگر آن و گيردمى او بر راه فقيرى

 

ُهمَّ  ُفْرِن  ِمْنَك  ِل  َخِفَي  َل  َاللَّ َك  َفْلَيخْ ْوَجَلْتِن  َقْد  َو  َفْضُلَك  ِل  َفْلَيْشَفْع  ِإَلْيَك  ِل  َشِفيَع  َل  َو  ِعزُّ
َ
 أ

 َعْفُوَك  َفْلُيْؤِمنِّ  َخَطاَياَي 

 تو درگاه به كه نيست كس. دهد پناه مرا بايست كه توست عز سايه دهد، پناه مرا كه نيست كس خدايا، بار 

 مرا بايست كه توست عفو ترساند،مى مرا گناهانم. كند شفاعت مرا بايست كه توست كرم و فضل شود، من شفيع

 .بخشد ايمنى

 

َثِري ِبُسوِء  ِمنِّ  َجْهل   َعْن  ِبِه  َنَطْقُت  َما ُكلُّ  َفَما
َ
 ِفْعِلي َذِمِي  ِمْن  َسَبَق  ِْلَا ِنْسَيان   َل  َو  أ

 ناپسند كردارهاى يا خبرم،بى خود ناستوده اعمال از كه روست آن از نه آورممى زبان بر آنچه من، خداوند اى 

 ام،برده ياد از خود

 

 

اُؤَك  ِلَتْسَمَع  َلِكْن  ْرُضَك  َو  ِفيَها َمْن  َو  ََسَ
َ
ْظَهْرُت  َما َعَلْيَها َمْن  َو  أ

َ
َدِم  ِمَن  َلَك  أ ُت  َو  النَّ

ْ
أ  ِفيِه  ِإَلْيَك  َلجَ

ْوَبِة  ِمَن   التَّ
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 تو برابر در كه مرا پشيمانى است، آن روى بر چه هر و زمين و آنها ساكنان و هاآسمان كه است آن براى بل 

 .امآورده پناه تو به و امكرده توبه كه بدانند و بشنوند امكرده اظهار

 

ِتَك  َبْعَضُهْم  َفَلَعلَّ  ِن  ِبَرِْحَ ْو  َمْوِقِفي ِلُسوِء  َيْرَِحُ
َ
ُة  ُتْدِرُكُه  أ قَّ َّ  الرِّ

َ
 ِهَي  ِبَدْعَوة   ِمْنُه  َفَيَناَلِن  َحاِل  ِلُسوِء  ََع

ُع  َْسَ
َ
 ُدَعاِئي ِمْن  َلَدْيَك  أ

 تو كه كند دعايى من حق در و آيد رقت منش حالى بد بر يا آرد رحمت من شوربختى بر آنها از يكى كه باشد 

 فرمايى، مستجاب من دعاى از زودتر

 

ْو 
َ
ْوَكُد  َشَفاَعة   أ

َ
ا َتُكوُن  َشَفاَعِتي ِمْن  ِعْنَدَك  أ اِتي ِِبَ  ِبِرَضاَك  َفْوَزِتي َو  َغَضِبَك  ِمْن  َنجَ

 توفيق و تو خشم از من رهايى سبب و افتد ترمقبول من درخواست از او شفاعت و نهد زمين بر شفاعت روى يا 

 .باشد تو خشنودى به من يافتن

 

ُهمَّ  َدُم  َيُكِن  ِإْن  َاللَّ َبة   النَّ َنا ِإَلْيَك  وَتْ
َ
ْنَدُم  َفأ

َ
اِدِمَي  أ ُك  َيُكِن  ِإْن  َو  النَّ ْ َنا ِإَناَبة   ِْلَْعِصَيِتَك  الُتَّ

َ
ُل  َفأ وَّ

َ
 أ

 اْْلُِنيِبَي 

 توست، به بازگشت گناه ترك اگر و پشيمانانم ترينپشيمان من است، توبه تو درگاه به پشيمانى اگر خدايا، بار 

 بازگشتگانم نخستين من

ة   اِلْسِتْغَفاُر  َيُكِن  ِإْن  َو  ُُنِب  ِحطَّ  اْْلُْسَتْغِفِريَن  ِمَن  َلَك  َفِإنِّ  لِلذُّ

 . كنندگانم استغفار زمره در من ريزد،مى را گناهان كه است استغفار اگر و 
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ُهمَّ  َمْرَت  َفَكَما َاللَّ
َ
ْوَبِة  أ   َحَثْثَت  َو  اْلَقُبوَل  َضِمْنَت  َو  ِبالتَّ

َ
َعاِء  ََع َجاَبَة  َوَعْدَت  َو  الدُّ  اْْلِ

 بر دعا به را ما كه همچنان اى،گرفته عهده بر پذيرفتنش و اىداده فرمان توبه به را ما كه همچنان خداوند، اى 

 اى،داده اجابت وعده و اىانگيخته

 

  َفَصلِّ 
َ

د   ََع َبِتي اْقَبْل  َو  آِلِه  َو  ُمَحمَّ ْيَبِة  َمْرِجَع  َتْرِجْعِن  َل  َو  وَتْ ِتَك  ِمْن  اْلخَ  َرِْحَ

 گردانىمى باز را خود رحمت از نوميدان كه جايى به و بپذير من توبه و بفرست درود خاندانش و محمد بر پس 

 .مگردان باز

 

َك  ْنَت  ِإنَّ
َ
اُب  أ وَّ   التَّ

َ
َي  ََع ِحُي  َو  اْْلُْذَِنِ اِطِئَي  الرَّ  اْْلُِنيِبَي  ِلْلخَ

 .هستى مهربان خطا از بازگشته خطاكاران با و پذيرىمى گنهكاران توبه كه آن تويى 

 

ُهمَّ    َصلِّ  َاللَّ
َ

د   ََع   َصلِّ  َو  ِبِه  َهَدْيَتَنا َكَما آِلِه  َو  ُمَحمَّ
َ

د   ََع  ِبِه  اْسَتْنَقْذَتَنا َكَما آِلِه  َو  ُمَحمَّ

 و محمد بر. نمودى هدايت راه او سبب به را ما كه سان آن بفرست درود خاندانش و محمد بر خدايا، بار 

 .بخشيدى نجات او هدايت به را ما كه سان آن بفرست درود خاندانش

  َصلِّ  َو 
َ

د   ََع َم  َلَنا تَْشَفُع  َصاَلة   آِلِه  َو  ُمَحمَّ َم  َو  اْلِقَياَمِة  ََيْ َك  ِإَلْيَك  اْلَفاَقِة  ََيْ   ِإنَّ
َ

 ُهَو  َو  َقِدير   ء  َشْي  ُكلِّ  ََع
 َيِسي   َعَلْيَك 

 بر تو كه باشد، تو نزد به ما شفيع بينوايى، روز بازپسين، روز در كه درودى بفرست، درود خاندانش و محمد بر 

 .يسير عليك هو و. توانايى كارى هر

 


