
 دعاء التوبة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 في ذكر التوبة وطلبھا) ع(دعاء اإلمام علي بن الحسين زين العابدين 

اِجيَن، َويَا َمْن الَ  يَا َمْن ال يَِصفُهُ نَْعُت اْلَواِصفِيَن، َويَا َمْن الَ يَُجاِوُزهُ  أَللَّھُمَّ  َرَجاُء الرَّ

َمْن ھَُو َغايَةُ َخْشيَِة  اْلُمْحِسنِيَن، َويَا َمْن ھَُو ُمْنتَھَى َخْوِف اْلَعابِِدْيَن، َويَا أَْجرُ يَِضيُع لََدْيِه 

ةُ اْلَخطَايَا، ھَذا َمقَاُم َمنْ . اْلُمتَّقِينَ  نُوِب، َوقَاَدْتهُ أَِزمَّ َواْستَْحَوَذ َعلَْيِه  تََداَولَْتهُ أَْيِدي الذُّ

َر عَ  ْيطَاُن، فَقَصَّ ا أََمْرَت بِهِ الشَّ  تَْفِريطَاً، َوتََعاطى َما نَھَْيَت َعْنهُ تَْعِزيراً، َكاْلجاِھلِ  مَّ

َحتَّى إَذا اْنفَتََح لَهُ بََصُر اْلھَُدى، َوتَقَشََّعْت  بِقُْدَرتَِك َعلَْيِه، أَْو َكاْلُمْنِكِر فَْضَل إْحَسانَِك إلَْيِه،

َر فِيَما َسَحائُِب اْلَعَمى أَْحَصى َما ظَلَمَ  َعْنهُ  َخالََف بِِه َربَّهُ، فََرأى َكبِْيَر  بِِه نَْفَسهُ، َوفَكَّ

الً لََك، ِعْصيَانِِه َكبِْيراً، َوَجلِيل هَ  ُمخالفَتِِه َجلِْيالً، فَأَْقبََل نَْحَوَك ُمَؤمِّ ً ِمْنَك، َوَوجَّ ُمْستَْحيِيَا

َك بَِطَمِعِه يَقِين َرْغبَتَهُ إلَْيَك ثِقَةً بَِك، َخالَ طََمُعهُ ِمْن ُكلِّ  اً، َوقََصَدَك بَِخْوفِِه إْخالََصاً، قَدْ فَأَمَّ

 ِمْن ُكلِّ َمْحُذور ِمْنهُ ِسَواَك، فََمثََّل بَْيَن يََدْيـكَ  َمْطُموع فِيِه َغْيِرَك، َوأَْفَرَخ َرْوُعهُ 

َعاً، َوطَأَطأَ  عـاً، َوَغمََّض بََصَرهُ إلَى االْرِض ُمتََخشِّ تَِك ُمتََذلِّالً، َوأَبَثََّك  ُمتََضرِّ َرأَسهُ لِِعزَّ

ِه َما أَْنتَ  َد ِمْن ُذنُوبِِه َما أَْنتَ  ِمْن ِسرِّ أَْحَصى لَھَا ُخُشوعاً  أَْعلَُم بِِه ِمْنهُ َخُضوعاً، َوَعدَّ

ْن ُذنُوب ِعْلِمَك َوقَبِيِح َما فََضَحهُ فِي ُحْكِمَك مِ  َواْستََغاَث بَِك ِمْن َعِظيِم َماَوقََع بِِه فِي

اتُھَا فََذھَبَْت، َوأَقَاَمْت تَبَِعاتُھَا فَلَِزَمْت، ال يُْنِكرُ  أْدبََرتْ  يَا إلِھي َعْدلََك إْن َعاقَْبتَهُ، َوال  لَذَّ

بُّ اْلَكِريُم الَِّذي ال; َعفَْوَت َعْنهُ َوَرِحْمتَهُ  يَْستَْعِظُم َعْفَوَك إنْ  يَتََعاظَُمهُ ُغْفَراُن  اِلنََّك الرَّ

ْنِب اْلَعِظيما َعاِء، أَللَّھُمَّ فَھَا أَنَا َذا. لذَّ زاً  قَْد جْئتَُك ُمِطيعاً اِلْمِرَك فِيَما أََمْرَت بِِه ِمَن الدُّ َمتَنَجِّ

  .(اُْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ ) َوْعَدَك فِيَما َوَعْدَت بِِه ِمَن االَجابَِة إْذ تَقُولُ 

د َوآلِِه َواْلقَنِي بَِمْغفِـَرتَِك َكَما لَقِيتَُك بِـإْقَراِريُمحَ  أللَّھُمَّ فََصلِّ َعلَى      َواْرفَْعنِي َعْن  مَّ

نُوِب َكَما َوَضْعُت لََك نَْفِسي  .َواْستُْرنِي بِِسْتِرَك َكَما تَأَنَّْيتَنِي َعِن االْنتِقَاِم ِمنِّي َمَصارِع الذُّ

بَِصيـَرتِي، َوَوفِّْقنِي ِمَن االَْعَماِل لَِما  ْحِكْم فِي ِعبَاَدتِكَ أللَّھُمَّ َوثَبِّْت فِي طَاَعتَِك نِيَّتِْي، َوأَ 



د َعلَْيِه السَّـالُم إَذا  الَخَطايَا َعنِّي، َوتََوفَّنِي َعلَى ِملَّتَِك َوِملَِّة نَبِيِّكَ  تَْغِسُل بِِه َدنَسَ  ُمَحمَّ

َوَصَغائِِرھَا َوبََواِطِن  ي ھََذا ِمْن َكبَائِِر ُذنُوبِيأَتُـوُب إلَْيـَك فِي َمقَامِ  أللَّھُمَّ إنِّي. تََوفَّْيتَنِي

بَِمْعِصيَة، َوالَ  َزالَّتِي َوَحَواِدثِھَا، تَْوبَةَ َمْن ال يَُحدُِّث نَْفَسهُ  َسيِّئآتِي َوظََواِھِرھَا، َوَسوالِفِ 

بَِك إنََّك تَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن إلِھي فِي ُمْحَكِم ِكتا يُْضِمُر أَْن يَُعوَد فِي َخِطيئَة، َوقَْد قُْلَت يَا

ابِيَن، فَاْقبَلْ  ِعبَاِدَك، يِّئآِت، َوتُِحبُّ التَّوَّ تَْوبَتِي َكَما َوَعْدَت َوأْعُف َعْن  َوتَْعفُو َعِن السَّ

أَُعوَد  أاَلّ  َوأَْوِجْب لِي َمَحبَّتََك َكَما َشـَرْطَت، َولَـَك يَـا َربِّ َشـْرِطي َسيِّئآتِي َكَما َضِمْنَت،

. َمْذُموِمَك، َوَعْھِدي أَْن أَْھُجَر َجِميَع َمَعاِصيكَ  فِي َمْكُروِھَك، َوَضَمانِي أاَلّ أَْرِجَع فِي

أللَّھُمَّ . بِقُْدَرتَِك إلَى َما أَْحبَْبتَ  إنََّك أَْعلَُم بَِما َعِمْلُت فَاْغفِْر لِي َما َعلِْمَت، َواْصِرْفنِي أللَّھُمَّ 

، َوُكلُّھُنَّ بَِعْينِكَ  اٌت قَدْ َوَعلَيَّ تَبِعَ  ، َوتَبَِعاٌت قَْد نَسيتُھُنَّ الَّتِي الَ تَنَـاُم، َوِعْلِمَك  َحفِْظتُھُنَّ

ْض ِمْنھَا َواْعِصْمنِي  أَْھلَھَا َواْحطُْط َعنّي ِوْزَرھَا، َوَخفِّْف َعنِّي ثِْقلَھَا، الَِّذي ال يَْنَسى فََعوِّ

 َوفَاَء لِي بِالتَّْوبَِة إالَّ بِِعْصَمتَِك، َوال اْستِْمَساَك بِي َعنِ  أللَّھُمَّ َوإنَّهُ الَ . ِمْن أَْن اُقَاِرَف ِمْثلَھَا

ة َكافِيَة، نِي بِقُوَّ تَِك، فَقَوِّ أللَّھُمَّ أَيُّما َعْبد تَاَب . َوتََولَّنِي بِِعْصَمة َمانَِعة اْلَخطَايَا إالَّ َعْن قُوَّ

َذْنبِِه َوَخِطيئَتِِه فَإنِّي أَُعوُذ بَِك أْن  َغْيِب ِعْنَدَك فَاِسٌخ لِتَْوبَتِِه َوَعائٌِد فِيَوھَُو فِي ِعْلِم الْ  إلَْيكَ 

تَْوبَةً ُموِجبَةً لَِمْحِو َما  فَاْجَعْل تَْوبَتِي ھَِذِه تَْوبَةً ال أَْحتَاُج بَْعَدھَا إلَى تَْوبَة، أَُكْوَن َكذلَِك،

  َسلََف،

َوأَْستَـْوِھبُـَك ُسْوَء فِْعلِي،  أللَّھُمَّ إنِّي أَْعتَـِذُر إلَْيـَك ِمْن َجْھلِي،. قِيَ بَ  َوالسَّالََمِة فِيَمـا

الً  فَـاْضُمْمنِي إلَى َكنَِف َرْحَمتِكَ  الً، َواْستُْرنِي بِِسْتِر َعافِيَتَِك تَفَضُّ َوإنِّي أَتُوُب  أللَّھُمَّ . تََطوُّ

 َعْن َمَحبَّتِـَك ِمْن َخـطََراِت قَْلبِي َولََحـظَاِت َعْينِي أَْو َزالَ  إلَْيَك ِمْن ُكلِّ َما َخالََف إَراَدتَكَ 

ا يََخاُف  َوِحَكايَاِت لَِسانِي، تَْوبَةً تَْسلَُم بِھَا ُكلُّ َجاِرَحة َعلَى ِحيَالِھَا ِمْن تَبَِعاتَِك، َوتَأَْمُن ِممَّ

يََدْيَك، َوَوِجيَب قَْلبِي ِمْن َخْشيَتَِك،  أَللَّھُمَّ فَاْرَحْم َوْحَدتِي بَْينَ . ِمْن أَلِْيِم َسَطَواتِكَ  اْلُمْعتَُدونَ 

اْلِخْزِي بِفِنَائَِك، فَإْن  ِمْن ھَْيبَتَِك، فَقَْد أَقَاَمْتنِي يَا َربِّ ُذنُوبِي َمقَامَ  َواْضِطَراَب أَْرَكانِي

د َوآلِِه  أَللَّھُمَّ َصلِّ َعلَى. َشفَْعُت فَلَْسُت بِأَْھِل الشَّفَاَعةِ  أََحٌد، َوإنْ  َسَكتُّ لَْم يَْنِطْق َعنِّي ُمَحمَّ



 َسيِّئاتِي بَِعْفِوَك، َوالَ تَْجِزنِي َجَزآئِي ِمْن ُعقُوبَتِكَ  َوَشفِّْع فِي َخطَايَـاَي َكَرَمَك، َوُعْد َعلَى

ع إلَْيِه َعْبٌد َذلِيٌل  ِرَك، َواْفَعْل بِي فِْعلَ َواْبُسْط َعلَيَّ َطْولََك َوَجلِّْلنِي بِِستْ  َعِزيز تََضرَّ

َض لَهُ َعْبٌد فَقِيٌر فَنََعَشهُ  فََرِحَمهُ، أَْو َغنِيٍّ  َك،  أللَّھُمَّ الَ َخفِيَر لِي. تََعرَّ ِمْنَك فَْليَْخفُْرنِْي ِعزُّ

فََما ُكلُّ َما  ْوَجلَْتنِي َخطَايَاَي فَْليُْؤِمنِّي َعْفُوَك،لِي فَْضلَُك، َوقَْد أَ  َوال َشفِيَع لِْي إلَْيَك فَْليَْشفَعْ 

نِسيَان لَِما َسبََق ِمْن َذِميِم فِْعلِي، َولِكْن لِتَْسَمَع  نَطَْقُت بِِه َعْن َجْھل ِمنِّي بُِسْوِء أَثَِري، َوالَ 

النََّدِم، َولََجـأُت إلَْيَك فِيـِه  ِمنَ  َوَمْن فِْيھَـا، َوأَْرُضَك َوَمْن َعلَْيھَا َما أَْظھَْرُت لَكَ  َسَماُؤكَ 

قَّةُ َعلَىَّ لُِسوِء  بَْعَضھُْم بَِرْحَمتَِك يَْرَحُمنِي لُِسوِء َمْوقِفِي، أَْو تُْدِرُكهُ  ِمَن التَّْوبَـِة، فَلََعـلَّ  الرِّ

َشفَاَعتِي  أَْوَكُد ِعْنـَدَك ِمنْ لََدْيَك ِمْن ُدَعائِي، أَْو َشفَاَعـة  َحالِي فَيَنَالَنِي ِمْنهُ بَِدْعَوة أَْسَمعُ 

 أللَّھُمَّ إْن يَُكِن النََّدُم تَْوبَةً إلَْيَك فَأَنَا أَْنَدمُ  .تَُكوُن بِھَا نََجاتِي ِمْن َغَضبَِك َوفَْوَزتِي بِرَضاكَ 

ُل اْلُمنِيبيَن، َوإ ْالنَّاِدِميَن، َوإْن يَُكِن التَّْرُك لَِمْعِصيَتَِك إنَابَةً فَأَنَا ْن يَُكِن االْستِْغفَاُر ِحطَّةً أَوَّ

نُوبِ  بِالتَّْوبَِة َوَضِمْنَت اْلقَبُوَل َوَحثَْثَت  اللَّھُمَّ فََكَما أََمْرتَ . فَإنَي لََك ِمَن اْلُمْستَْغفِِرينَ  لِلذُّ

َعـآءِ  ِد َوآلِِه َواْقبَلْ  َعلَى الدُّ تَْرِجْعني َمرَجَع تَْوبَتِي َوالَ  َوَوَعْدَت االَجابَةَ، فََصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ِحيُم لِْلَخاِطئِينَ  الَغيبَِة مْن َرْحَمتِك إنََّك أَْنتَ  اُب َعلَى اْلُمْذنِبِيَن، َوالرَّ أللَّھُمَّ . اْلُمنِيبِينَ  التَّوَّ

د َوآلِِه َكَما ھََدْيتَنَا د َوآلِِه َكَما اْستَْنقَْذتَنَا بِِه، َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ َوَصلِّ  بِِه َوَصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

د َوآلِِه َصالَةً تَْشفَُع لَنَا يَْومَ  قَِديٌر  اْلقِيَاَمِة َويَْوَم اْلفَاقَِة إلَْيَك، إنََّك َعلَى ُكلِّ َشْيء َعلَى ُمَحمَّ

   . َك يَِسيرٌ َوھَُو َعلَيْ 


