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نيمناجات التائب  

( است که از  رپانزده گانه )مناجات خمس عش یمناجات توبه کنندگان، از مناجات ها ای نیالتائب مناجات
 تیبار گناه و معص انیالسالم نقل شده است. موضوع آن استغفار و توبه است و به آثار ز هیامام سجاد عل

.اشاره شده است  

 
ْحمَ  ِ الره حِ بِْسِم َّللاه مِ يِن الره  

نام خداى بخشنده مهربان به  
 

هتِ  ايَ الَْخَطا یأَلْبَسَتْنِ  یإِلَهِ    یالتهبَاعُدُ ِمنَْك ِلبَاَس َمْسَكنَتِ  یَو َجلهلَنِ  یثَْوَب َمذَل
بر تنم انداخته ىینوایو ب و دورى تو جامه عجز دهیخطا و گناهان، مرا لباس خوارى و ذلت پوشان ایخدا  

 
  یتِ يَ َو ُمنْ  یسُْؤلِ  ايَ َو  یتِ يَ َو بُغْ  یأََملِ  ايَ بِتَْوبٍَة ِمنَْك  هِ يِ فَأَحْ  یتِ يَ ِجنَا مُ يعَظِ  یأََماَت قَلْبِ  وَ 

 نیبزرگ )هواى نفس پرستى( مرا دل مرده ساخته تو اى خدا از رجوع به لطف و كرمت باز ا تیو جنا
زوى مناى مقصد و مقصود و مطلوب و آر گردان مرده دلم زنده  

 
تِكَ  ً  َركَ يْ غَ  یِسَواَك َغافِراً َو الَ أََرى ِلَكْسرِ  یَما أَِجدُ لِذُنُوبِ  فََوِعزه َجابِرا  

امورم را  هاىیدانم و آنكه در هم شكستگ تو نمى ریقسم به عزتت كه من كسى كه گناهانم را ببخشد غ
نمیب جبران كند جز تو نمى  

 
نَابَِة إِلَ  وَ    كَ يْ َو َعنَْوُت بِااِلْستَِكانَِة لَدَ كَ يْ قَدْ َخَضعُْت بِاْْلِ

ام رو آورده تیام و به خوارى و مذلت بسو من با آه و ناله و كمال خضوع به درگاهت آمده  
 

َعْن َجنَابَِك فَبَِمْن أَعُوذُ  یِمْن بَابَِك فَبَِمْن أَلُوذُ َو إِْن َردَْدتَنِ  یطََرْدتَنِ  فَِإنْ   
به كه رو آرم و اگر تو مرا در كنى به كه پناه برم گرید پس اگر تو مرا از در برانى  

 
  یَو اْجتَِراحِ  یَو َوا لَْهفَاهْ ِمْن سُوِء َعَملِ  یَو افْتَِضاحِ  یأََسفَاْه ِمْن َخْجلَتِ  فََوا

پس آه از تأسف و حسرت خجلت و افتضاح من و واى از اندوه و غم مصائب و كردار زشت من  
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ُموبِقَاِت الَْجَرائِرِ  یأَْن تََهَب لِ  رِ يَجابَِر الْعَْظِم الَْكسِ  ايَ َو  رِ يَغافَِر الذهنِْب الْكَبِ  ايَ  أَْسأَلُكَ   
شكسته استخوان كه ببخشى  -كنم اى بخشنده گناه بزرگ و اى جبران كننده هر  از تو درخواست مى

 گناهان مهلك خطرناكم
 

  ِمْن بَْرِد َعفِْوَك َو َغفِْركَ  اَمةِ يَ َمشَْهِد الْقِ  یفِ  یَو الَ تُْخِلنِ  فَاِضَحاِت السهَرائِرِ  یه تَْستَُر عَلَ  وَ 
جدا  تتیخوش عفو و عنا میاز نس امتیپنهانى فضاحت آورم و مرا در عرصه ق هاىیو بپوشانى زشت

 مساز
 

  َصفِْحَك َو َستِْركَ  لِ يِمْن َجمِ  یالَ تُعِْرنِ  وَ 
ومم مگردانبخشش و پرده پوشش محر ىیكویو از ن  

 
ُ َغَماَم َرْحَمتَِك َو أَْرِسْل َعلَى عُ  یَظل ِْل َعلَى ذُنُوبِ  یإِلَهِ    َسَحاَب َرأْفَتِكَ  یوبِ ي

و  وبیو باران لطف و محبتت را بر ع ندازیابر رحمتت را بر سر گناهان )سوزان( من ب هیسا ایخدا

اعمالم بباران هاىیدیپل  
 

ُُ إاِله إِلَى َمْوالَهُ أَْم َهْل الْعَبْدُ اْل  ْرِجعُ يَ هَْل  یإِلَهِ  ُ بِ   ِمْن َسَخِطِه أََحدٌ ِسَواهُ  ُرهُ يجِ ي
او  ریغ شیاز خشم و غضب موال ایرجوع تواند كرد  شیجز به درگاه موال ىیبه جا ختهیبنده گر ایآ ایخدا

تواند نمود تشیاحدى حما  
 

تَِك ِمَن النهاِدمِ  یإِْن كَاَن النهَدُم َعلَى الذهنِْب تَْوبَةً فَِإن ِ  یإِلَهِ    نَ يَو ِعزه
مانانمیاز گناه توبه است قسم به عزتت كه من از پش مانىیاگر پش ایخدا  

 
ةً فَإِن ِ  ئَةِ يإِْن َكاَن ااِلسْتِغْفَاُر ِمَن الَْخطِ  وَ    الْعُتْبَى َحتهى تَْرَضىلََك  نَ يلََك ِمَن الُْمْستَغِْفرِ  یِحطه

و اگر استغفار و طلب آمرزش كردن موجب محو گناه است )به لطفت( من از آمرزش طلبانم تو را سزد 

 كه )بر ما( عتاب كنى تا باز خوشنود گردى
 

ُْ بِ  یَو بِِعلِْمَك بِ  یاْعُف َعن ِ  یَو بِِحلِْمَك َعن ِ  یه تُْب َعلَ  یه بِقُْدَرتَِك َعلَ  یإِلَهِ    یاْرفَ
كه از من درگذر و به علمت به احوالم  انمیو به حلمت بر عص ریام بپذ قسم به قدرتت بر من كه توبه ایخدا

 كه با من به رفق و محبت نظر فرما
 

ُ يْ فَتَْحَت لِِعبَاِدَك بَاباً إِلَى َعفِْوَك َسمه  یأَنَْت الهذِ  یإِلَهِ  هْوبَةَ  تَه الت  
عفو و بخششت به روى بندگان باز كردى و نامش توبه نهادى كه درى از ىیتو ایخدا  

 
ِ تَْوبَةً نَُصوحاً فََما عُذُْر َمْن أَْغفََل دُُخوَل الْبَاِب بَعَْد فَتِْحهِ  فَقُلْتَ    تُوبُوا إِلَى َّللاه

م( پس )تا از گناهانتان درگذر دییباز آ قتیو )در كتابت( فرمودى اى بندگان به درگاه من به توبه با حق
در كه باز كردى غافل است چه خواهد بود نیعذر آنكه از ا  

 
  الْعَفُْو ِمْن ِعنِْدكَ  ْحسُنِ يَ إِْن كَاَن قَبَُح الذهنُْب ِمْن َعبِْدَك فَلْ  یإِلَهِ 

باستیاى خدا اگر گناه از من زشت است عفو از تو ز  
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ِل َمْن َعَصاَك فَتُبَْت َعلَ  یإِلَهِ  َض ِلَمعُْروفَِك فَُجْدَت َعلَ  هِ يْ َما أَنَا بِأَوه   هِ يْ َو تَعَره

كه گنه كرده از او تو درگذشتى و به درگاه كرمت آمد و به او احسان كردى ستمیبنده ن نیاى خدا من اول  
 

ر ِ  ايَ الُْمْضَطر ِ  بَ يُمجِ  ايَ  ر ِ  یبَِما فِ  ماً يَعلِ  ايَ الْبِر ِ  مَ يَعظِ  ايَ َكاِشَف الضُّ تِْر )السهتْرِ ا لَ يَجمِ  ايَ الس ِ (لس ِ  
اى بزرگ احسان اى آگاه از سر بندگان  انیدالن اى برطرف سازنده غم و رنج و ز شانیاى دادرس پر

پرده پوش بر گناهان كویاى ن  
 

ِمَك لَدَ كَ يْ بُِجوِدَك َو َكَرِمَك إِلَ  اْستَْشفَعْتُ  لُْت بَِجنَابَِك )بِِجنَانَِك( َو تََرحُّ   كَ يْ َو تََوسه
میجو نزد تو توسل مى تیو به جناب تو و مهربان گردانم مى عیرحمت نامنتهاى تو را بسوى تو شفجود و   

 
اِحمِ  ايَ بَِمن َِك َو َرْحَمتَِك  یئَتِ يَو َكف ِْر َخطِ  یَو تَقَبهْل تَْوبَتِ  یَرَجائِ  كَ يفِ  بْ ي ِ َو الَ تُخَ  یدَُعائِ  فَاْستَِجبْ    .نَ يأَْرَحَم الره
 میام قبول فرما و خطاها كه به لطف تو دارم محرومم نگردان و توبه دىیمستجاب كن و از ام میپس دعا

.مهربانان عالم نیبه كرم و رحمتت محو گردان اى مهربانتر  
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