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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 اول مناجات

 مناجات توبه کنندگان

ووری سنت از تو  و لباس خواری و ذلت پوشانیده مرا خداوندا خطاها و گناهان،

مروه  ) مرا ولافکنده و سنایت بزرگ (هوای نفس پرستی بر تنم ینواییو بعجز  ی سامه

ای آرمانم و  ،ساخته پس تو ای خدا زنده ن  ول را به پذیرش توبه از طرف خوو

ای خواسته و آرزویم پس سوگند به عزت تو نیابم برای نهانم سز تو  و مطلوبم

ناله و ن�ل  با آه و م  سز تو رساغ ندارم، و برای شکنتم التیام بخشی یا آمرزنده

از پس اگر مرا  ام آوروهو با خواری و ذلت به سویت رو  ام آمدهخضوع به ورگاهت 

وریغا  پس به چه ننی پناه برم، یرو نن اگر مرابرانی ویگر به نه رو آورم و  ورگاهت

ای  خواهم یماز تو  ام، یآلووگافنوس از بدنرواری و  و ام ییرسوااز رشمناریم و 

 یها خالفرگ و ای التیام بخش استخوان شکنته نه ببخشی برایم گناه بز  ی بخشنده

و قیامت از لذت عفو  ی ور عرصهورونی را و مرا  های ییرسوامهلک و بپوشانی بر م  

 .نیکت محروم مگروان یپوش پروهو از چشم پوشی و  سدا مناز یتتعنا

 ات یمهربانابر و  رحمت خوو قرار وه و پنهان ن  ی گناهان مرا ور زیر سایه خداوندا

گریخته به  ی بندهخدایا آیا . بفرست هایم یبو ع ها نکوهششوی و  را برای شنت

یش غیر او احدی از خشم و غضب موال یا سایی سز به ورگاه موالیش پناه تواند برو،

 .ح�یتش تواند نرو

اگر  و اگر پشی�نی از گناه توبه است پس سوگند به عزتت نه م  از پشی�نانم یاخدا

تو را  و است م  از ورگاهت از آمرزش طلبانم ریز خطا و طلب آمرزش گنهاستغفار از 

بپذیر  ام توبهخدایا به توانایی نه بر م  واری  ،سزو نه مرا عتاب ننی تا خشنوو گروی

به احوال با م  رفق و  ات یآگاهت از م  ورگذر و به علم و ا و به حلم و بروباری
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و نامش را توبه  یباز نرونه وری از عفو و بخششت را به روی بندگان  تویی یاخدا

نهاوی و فرمووی ای بندگان بازگروید به سوی خدا بازگشت حقیقی (تا از گناهان 

نه غفلت نروه باشد از وروو به ای  ورگه نه باز  یوارو ننچه عذری  ) پسورگذرم

 .و است گذشت از ورگاه توگناه زشت است پس نیک ات بندهخدا اگر از  یا است؟

ورگاه  و بهرا پذیرفتی  اش توبهای خدا م  اولی  ننی نینتم نه نافرمانیت نروه و 

برطرف  یا پریشان والن، ی ننندهاسابت  یا نرمت آمده و به او احنان نروی،

 پوش پروهنیکو  یا ای آگاه از ّرس بندگان، ،بزرگ احنان یا غم و رنج و زیان، ی سازنده

توسل  و سوو و نرمت ی یلهوس بهبه ورگاه تو  �ایم یمشفاعت  طلب بر گناهان،

وعایم منتجاب فرما و امیدم را به پس  ،ات یمهربانبه آستانت و ترحمت و  سویم یم

خطایم به نرم و رحمتت محو گروان ای  و بپذیر ام توبه و ورگاهت نومید مناز

 .مهربانان ی تر مهربان
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