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 کنندگانتوبه  مناجات   

مروی از حضرت علی بن الحسین علیه  رموده که من این مناحات را یافتمعالمه مجلسی در بحار ف

 ات توبه کنندگانجعلیهم؛ مناجات اول: منا السالم در کتب بعضی اصحاب رضوان اهلل

 

ِتي  نه ْسكه اسه مه اُعُد ِمْنكه ِلبه به ِِن التَّ له لَّ لَِّتي وه جه ذه ْوبه مه ا ثه ايه طه ْتِِن اْلخه سه ْلبه
ه
ي أ ِ

 ِإَله

 خدايا! گناهان بر من لباس خوارى پوشانده، و دورى از تو جامه درماندگى بر تنم پيچيده، 

 

ِظمُي  ْلِِب عه اته قه مه
ه
ِتيوه أ ا ُسْؤِِل وه ُمْنیه ِتي وه يه ِلي وه ُبْغیه مه

ه
ا أ ٍة ِمْنكه يه ْوبه ْحِیِه ِبته

ه
أ ِي فه

اَيه  ِجنه

 ام و اميدم، جنايتم دلم را ميرانده، پس آن را با توبه به درگاهت زنده كن، اى آرزويم و مرادم و خواسته   و بزرگى

 

اِفرا وه   اكه غه ِجُد ِلُذُُنِِب ِسوه
ه
ا أ ِتكه مه ِعزَّ وه اِبرا  فه كه جه ْْيه ْسِري غه ى ِلكه ره

ه
 ال أ

اى جز تو نمى  كننده   ام جبران شكستگى  يابم،و براى دل اى جز تو نمى  به عزّتت سوگند براى گناهانم آمرزنده 

 بينم، 
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اِب  ِِن ِمْن به ْدته ره ِإْن طه ْيكه فه ِة لهده انه ْوُت ِباالْسِتكه نه ِة ِإلهْیكه وه عه ابه نه ْعُت ِباْْلِ ضه ْد خه ُلوُذ وه قه
ه
ْن أ ِبمه  كه فه

نمودم، و با ذلّت و خوارى،به درگاهت تسليم شدم، اگر مرا از درگاهت برانى به   به پيشگاهت با توبه و انابه فروتنى

 كه روى آورم؟

 

اِحي ِتي وه اْفِتضه له جْ
اْه ِمْن خه فه سه

ه
ا أ وه ُعوُذ فه

ه
ْن أ ِبمه اِبكه فه نه ْن جه ِِن عه ْدته ده  وه ِإْن ره

 ام، بازگردانى به كه پناه برم؟ در اين حال افسوس از شرمندگى و رسوايى   و اگر از آستانت

 

ْظِم اْلكه   اِبره اْلعه ا جه ِبِْي وه يه ْنِب اْلكه اِفره الذَّ ا غه ُلكه يه
ه
ْسأ

ه
اِحي أ ِلي وه اْجِِته مه اْه ِمْن ُسوِء عه فه ْ ا َله  ِسِْي وه وه

 گناهان بزرگ، و اى جبران كننده استخوان شكسته، و دريغ از زشتى كردار و فراهم آوردن گناهانم، اى آمرزنده

 

اِئِر   ره اِضحهاِت السَّ َّ فه ه هْسُِته لَعه اِئِر وه ت ره اِت اْلجه به ِِل ُموِبقه ه ْن َته
ه
 أ

ام را بر من ببخشايى، و بر من بپوشانى پنهان كاري هاى  كننده  كنم كه گناهان تباه  مى   از تو درخواست

 ام را، رسواكننده 
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كه وه ال ُت   ِْتِ
ْفِحكه وه سه یِل صه ِ ْفِركه وه ال ُتْعِرِِن ِمْن َجه ْفِوكه وه غه ْرِد عه ِة ِمْن به امه ِد اْلِقیه ْشهه ِلِِن ِِف مه   .خْ

ات عريان و  پوشى  بهره مگذارى، و از پوشش زيباى چشم  عرصه قيامت از نسيم گذشت و آمرزشت بى و مرا در 

 پوشش رها نسازى، بى 

 

ه   ْل لَعه لِّ ي ظه ِ
ِتكه  ِإَله ه ْْ َه ره ا مه ِتكه   ُذُُنِِب غه فه

ْ
أ حهابه ره ه ُعُیوِِب سه ْرِسْل لَعه

ه
 وه أ

 ات را به سوى عيبهايم گسيل كن،  و ابر مهربانى بينداز،  خدايا سايه رحمتت را بر گناهانم

 

اُه  ٌد ِسوه حه
ه
ِطِه أ خه ُْيُه ِمْن سه ْل ُيجِ

َْ هه
ه
ْوالُه أ ْبُد اْْلِبُق ِإال ِإَله مه ْرِجُع اْلعه ْل يه ي هه ِ

 ِإَله

  مواليش پناه مى گردد؟ يا كسى به او از خشم مواليش جز مواليش باز مى   خدايا آيا برده فرارى جز به جانب

 دهد؟

 

ه الذَّ  َُ لَعه ده نه النَّ ي ِإْن َكه ِ
اِدِمنيه ِإَله ِتكه ِمنه النَّ ِإِنِّ وه ِعزَّ ًة فه به ْ  ْنِب وته

 خدايا اگر پشيمانى از گناه توبه است، پس به عزّتت سوگند كه من از پشيمانانم،
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ى ْرضه َّتَّ ته ْغِفِرينه لهكه اْلُعْتَبه حه ِإِنِّ لهكه ِمنه اْْلُْسته ًة فه ِة ِحطَّ ِطیئه اُر ِمنه اْلخه نه االْسِتْغفه  وه ِإْن َكه

از آمرزش خواهانم،حق رضايت با   طلبى از خطاكارى سبب فرو ريختن خطاها از پرونده است، من اگر آمرزش و 

 توست تا راضى شوى،

 

ْق ِِب   ِنِّ وه ِبِعْلِمكه ِِب اْرفه ِنِّ اْعُف عه ْلِمكه عه َّ وه ِبحِ
ه َّ ُتْب لَعه ه ِتكه لَعه ي ِبُقْدره ِ

 ِإَله

ات از حال من با  نسبت به من از من درگذر، و با آگاهى   است بپذير،و با بردبارى ام را  خدايا با قدرتت بر من توبه

 من مدارا فرما،

 

 : ُقْلته ةه فه ْوبه ُه التَّ ْیته َّ ْفِوكه َسه ابا ِإَله عه اِدكه به حْته ِلِعبه ته ْنته الَِّذي فه
ه
ي أ ِ

 ِإَله

 توبه ناميدى،و خود فرمودى:و آن را   خدايا تويى كه به روى بندگانت درى به سوى بخششت گشودى

 

ِه  ْتحِ
ْعده فه اِب به له ُدُخوله اْلبه ْغفه

ه
ْن أ ا ُعْذُر مه مه وحا فه ُ ًة َنه به ْ ِ وته  وُتُُبا ِإَله اَّللَّ

كه از ورود به اين در پس از گشوده شدنش غفلت  ،پس عذر كسى «بازگرديد به جانب خدا، بازگشتى خالصانه»

 تواند باشد؟ ورزد چه مى 
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ي ِإ   ِ
ْفُو ِمْن ِعْنِدكه ِإَله حُْسِن اْلعه ْليه

ْبِدكه فه ْنُب ِمْن عه ُبحه الذَّ نه قه  ْن َكه

 ات زشت بود، پس گذشت از جانب تو زيباست، خدايا اگر نافرمانى و گناه از بنده

 

ْیِه   له ْدته عه جُ هْعُروِفكه فه ضه ِْل رَّ عه ْیِه وه ته له ُتْبته عه اكه فه صه ْن عه ِل مه وَّ
ه
ا ِبأ نه

ه
ا أ ي مه ِ

 ِإَله

پذيرش شدى، و خود را در معرض احسانت   دايا نخستين، كسى نيستم كه تو را نافرمانى كرده و حضرتت توبهخ

 قرار دادى،  قرار داده و تو مرا مورد احسانش

 

ِْتِ  
یله السِّ ِ ا َجه رِّ يه ا ِِف السِّ ِلامي ِِبه ا عه ِظميه اْلِِبِّ يه ا عه رِّ يه ِشفه الضُّ ا َكه رِّ يه یبه اْْلُْضطه ا ُمجِ

[يه ِْتِ
  لالسَّ

 پوش، اى پاسخگوى درماندگان، اى برطرف كننده زيان، اى بزرگ نيكى، اى داناى نهان، اى زيبا پرده 

 

اِنكه   نه  لِبجِ
اِبكه نه ْلُت ِبجه سَّ ه ِمكه ِإلهْیكه وه وته ه وِدكه وه َكه ْعُت ِبجُ ْشفه اِئي  اْسته ْب ُدعه جِ

اْسته ْيكه فه كه لهده ِ ُّْ ره  [ وه ته

 دعايم را اجابت كن،  كنم نزد تو به فضل و رحمتت جويم، و توسّل مى   سوى تو شفاعت مى به جود و كرمت به

 

نيه  ِ ِْ ا مه الرَّ ْرحه
ه
ا أ ِتكه يه ه ْْ كه وه ره نِّ ِطیئهِتي ِِبه ْر خه فِّ ِتي وه که به ْ ْل وته بَّ قه اِئي وه ته جه ْب ِفیكه ره یِّ  وه ال ُتخه

ترين  ر،و با احسان و مهرت خطاهايم را ناديه گير،اى مهربانام را بپذي اميدم را به خود نااميد مساز، و توبه 

 مهربانان.


