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 اهل ذکر مناجات   

 علیه الحسین بن علی حضرت از مروی یافتم را مناجات این من که فرموده بحار در مجلسی عالمه

 اهل ذکر مناجات: سیزدهم مناجات علیهم؛ اهلل رضوان اصحاب بعضی کتب در السالم

 

ْن  ْهُتكه ِمْن ]عه زهَّ نه ْمِركه له
ه
ُبوِل أ اِجُب ِمْن قه ْو ال اْلوه ي له ِ

اكه  ِإَله ي ِإيهَّ  [ ِذرْکِ

 داشتمت از اينكه ذكر تو گويم، خدايا اگر پذيرش فرمانت بر من واجب نبود هر آينه پاك نگاه مى 

 

ْدِري ال  ي لهكه ِبقه نهَّ ِذرْکِ
ه
ه أ ْقِديِسكه لَعه حهال ِلته له مه ْجعه

ُ
َتهَّ أ اِري حه ُلغه ِمْقده ْ ْن َيه

ه
َسه أ ا عه ْدِركه وه مه  ِبقه

باال رود تا ظرف  تواند چه ذكر من تو را به اندازه كاستى من است نه برازنده كمال تو،شأن و اندازه من چقدر مى 

 تقديس تو قرار گيرم؟

 

ا  يه ره ا جه ْینه له ِم عه عه ِم الِنَّ ْعظه
ه
ا وه ِمْن أ ِتنه ْلِسنه

ه
ه أ كه لَعه  ُن ِذرْکِ

 ترين نعمتها بر ما جارى شدن ذكر تو بر زبان ماست، از بزرگ
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كه  ْسِبيحِ
ه ْنِزهِيكه وه ت اِئكه وه ته ا ِبُدعه نه  وه ِإْذُنكه له

 ات به ماست كه تو را بخوانيم و تنزيه و تسبيح گوييم، و اجازه 

 

الِء وه   كه ِِف اْلخه ا ِذرْکه ْمنه َْلِ
ه
أ ي فه ِ

اِر  ِإَله هه ْیِل وه النهَّ  اْْلهالِء وه اللهَّ

 خدايا پس ذكرت را به ما الهام كن در نهان و آشكار و شب و روز،

 

ِفِيَّ  رْکِ اْلخه
ا ِبالِذَّ اِء وه آِنْسنه رهَّ اِء وه الضهَّ رهَّ اِر وه ِِف السهَّ ْسره ْعالِن وه اْْلِ  وه اْْلِ

 مأنوس فرماو پيدا و پنهان، و در خوشى و ناخوشى و ما را به ذكر پنهان 

 

  َّ ِِفِ
اِن اْلوه یزه ا ِباْْلِ

اِزنه هْرِضِيَّ وه جه ْعِي اْْل ِكِيَّ وه السهَّ ِل الزهَّ مه ا ِباْلعه ْعِمْلنه  وه اْسته

 و به عمل پاكيزه و كوشش پسنديده بكار گير، و به ميزان كامل پاداشمان ده،

 

ِتكه ُجِ  ْعِرفه ه مه ُة وه لَعه اَِله ِت اْلُقُلوُب اْلوه امه ي ِبكه هه ِ
ُة ِإَله اِينه به ِت اْلُعُقوُل اْْلُته   عه

 اند،  گرد آمده  خدايا دلهاى عاشق شيفته تواند، و خردهاى جداى از هم بر معرفتت
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اكه  ُفوُس ِإال ِعْنده ُرْؤيه هْسُكُن الُنَّ اكه وه ال ت ِئُنَّ اْلُقُلوُب ِإال ِبِذرْکه ْطمه ال ته  فه

 ات راحتى نيابند،  جز به هنگام مشاهده بدين خاطر دلها آرام نگيرند جز به ياد تو، و جانها 

 

اٍن  وه
ه
اٍن وه اْْلهْوُجوُد ِِف ُكِلَّ أ مه هْعُبوُد ِِف ُكِلَّ زه اٍن وه اْْل كه ُح ِِف ُكِلَّ مه بهَّ ْنته اْْلُسه

ه
 أ

 اى،  اى در هرگاه و در همواره روزگار بوده  اى، در هرجا، و پرستيده گشته   شده تو تنزيه 

 

هْدُعُوَّ ِبُكِلَّ لِ   كه وه اْْل ْْيِ ِذرْکِ
ٍة ِبغه ْغِفُركه ِمْن ُكِلَّ لهذهَّ ْسته

ه
اٍن وه أ نه ُم ِِف ُكِلَّ جه ظهَّ اٍن وه اْْلُعه  سه

 اى از هر لذّتى به جز ذكر تو،  اى، و در هر دلى بزرگداشت شده   خوانده شده  و به هر زبان

 

ْْيِ 
نِْسكه وه ِمْن ُكِلَّ ُسُروٍر ِبغه ْْيِ أُ

ٍة ِبغه احه ِتكه وه ِمْن ُكِلَّ ره اعه ْْيِ طه
 ُقْرِبكه وه ِمْن ُكِلَّ ُشْغٍل ِبغه

 جويم،   جز همدمى با تو، و از هر شادمانى به غير قرب تو، و از هر شغلى جز طاعت تو پوزش مى  و از هر آسايشى

 

ِثْيا  ه ِذرْکا كه وا اَللهَّ ُنوا اْذرُکُ امه ِذينه ءه ا الهَّ ه هُيَّ
ه
أ ْوُلكه اْلحهُقَّ يه ْنته ُقْلته وه قه

ه
ي أ ِ

 ِإَله

 ايد خدا را بسيار ياد كنيد گفتارت حق است كه:اى كسانى كه ايمان آورده  و  تو گفتى
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ا  ْوُلكه اْلحهُقَّ فه ِصیال وه ُقْلته وه قه
ه
ًة وه أ حُوُه ُبْكره ِبَّ ُكْ وه سه ْذرُکْ

ه
وِِن أ  ْذرُکُ

 «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم»و در بامداد و شامگاه او را تسبيح گوييد و تو گفتى و گفتارت حق است:

 

اما   امي وه ِإْعظه ْفخِ
ا وه ته نه هْشِريفا له ا ت نه ْذرُکه ْن ته

ه
ْیِه أ له ا عه نه ْدته عه كه وه وه ا ِبِذرْکِ نه ْرته مه

ه
أ  فه

دادى، و وعده فرمودى كه تو نيز از روى شرافت و عزّت و كرامت بخشيدن به ما، ما را  ما را به ياد كردنت فرمان

 ياد كنى، 

 

ا  نه ْدته عه ا وه ا مه نه ْز له ْنجِ
ه
أ ا فه نه ْرته مه

ه
ا أ مه وكه كه ارِکُ حُْن ذه ا نه  وه هه

 ات وفا كن،  كنيم، پس تو نيز به وعده   اكنون برابر با فرمانت تو را ياد مى

 

ارِکه الذهَّ  ا ذه يه يه اِِحِ مه الرهَّ ْرحه
ه
ا أ ينه وه يه   ارِکِ

 ترين مهربانان. اى يادآور يادكنندگان، و اى مهربان


