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 دلدادگان مناجات   

ات را یافتم مروی از حضرت علی بن الحسین علیه جعالمه مجلسی در بحار فرموده که من این منا

 در کتب بعضی اصحاب رضوان اهلل علیهم؛ مناجات پنجم: مناجات دلدادگان السالم

 

ْیكا  لا ِل عا ُكَّ وا ِِنَّ ِبالتاَّ ُسنا ظا ْد حا قا لا اِسرِي ِإلاْیكا فا اِدي ِِف اْْل لاَّ زا نا قا  ِإْن َكا

 ام اندك است ولى گمانم بر توكّل به تو همواره نيكو است،  خدايا هرچند در آمدن به سويت توشه

 

اِئي جا ِإناَّ را ِتكا فا ِِن ِمْن ُعُقوبا افا خا
ا
ْد أ نا ُجْرِمي قا ِتكا  وا ِإْن َكا ْمِن ِمْن ِنْقما ِِن ِباْْلا را ْشعا

ا
ْد أ قا  

 دهد،   و هرچند گناهم مرا از عذاب تو به هراس افكنده، ولى چشم اميدم ايمنى از انتقامت را به من خبر مى

 

اِبكا  وا ِتي ِبثا ِِن ُحْسُن ِثقا نا ْد آذا قا اِبكا فا ِِن ِلِعقا ضا را ْد عا ْنِِب قا نا ذا  وا ِإْن َكا

  دهد  ام مرا را در معرض عذابت قرار داده ول يح سن اعتمادم مرا به پاداشت آگاهى مى  و هرچند نافرمانى
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ِمكا وا آالِئكا  را ُة ِبكا اْعِرفا ْتِِن اْْل ها باَّ ْد نا قا اِئكا فا قا اِد ِِلِ ِن االْسِتْعدا ُة عا ْفلا ْتِِن اْلغا اما نا
ا
 وا ِإْن أ

غفلت انداخته ولى آشنايى به كرم و عطاهايت مرا بيدار  خبرى مرا از آمادگى براى ديدارت به خواب  و هرچند بى

  ،نموده است

 

ْضوا  اِن وا الِرَّ ى اْلُغْفرا ِِن بُْشرا ْد آناسا قا اِن فا ْغیا اِن وا الُطَّ ْرُط اْلِعْصیا ْناكا فا ْیِِن وا َبا ا با شا ما ْوحا
ا
  اِن وا ِإْن أ

  ات با من انس ته ولى مژده آمرزش و خشنودى روى در گناه و سركشى، ميانه من و تو را تيره ساخ و اگر زياده 

 گرفته است.

 

ِتكا  ْْحا اِطِف را وا ِهُل ِإلاْیكا ِبعا ْبتا
ا
اِر ُقْدِسكا وا أ ْْنا

ا
ْجِهكا وا ِبأ ُلكا ِبُسُبحااِت وا

ا
ْسأ
ا
 أ

 مهرت   كنم به عواطف  ات و به انوار قدست، و هم به سويت زارى مى خواهم به درخششهاى جلوه  از تو مى 

 

اِمكا  یِل ِإْنعا ِ  وا َجا
اِمكا ِزيِل ِإْْكا ُلُه ِمْن جا ِمَّ ؤا

ُ
ا أ ِِنَّ ِِبا قا ظا ْن ُتحاِقَّ

ا
كا أ اِئِف ِبَِّ  وا لاطا

 انعامت،   و لطايف احسانت، كه تحقق بخشى گمانم را در آنچه از تو آرزومندم از بزرگى اكرامت و زيبايى
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ْيكا وا  ْلَفا لادا ِر ِإلاْیكا ِِف اْلُقْرَبا ِمْنكا وا الُزَّ ظا  ِبالناَّ
ِ
ع ُتَّ ما  التاَّ

 مندى از نگاه به سويت،  در راه تقرّب به تو و نزديكى به درگاهت و بهره 

 

اٌرَّ  ْیثا ُجوِدكا وا ُلْطِفكا فا ٌع غا جِ
ْطِفكا وا ُمْنتا ْوِحكا وا عا حااِت را

فا ٌض ِلنا ِرَّ عا ا ُمتا نا
ا
ا أ  وا ها

 باشم،  پايان تو مى   خواهان باران جو و لطف بىو  نسيم هاى رحمت و توّجه تو،  هم اينك متعرّض

 

اج  
اِرٌب ِمْنكا ِإلاْیكا را اكا ها ِطكا ِإَلا ِرضا خا  ِمْن سا

 ام،  گريزان، و از تو به سوى خودت فرارى   ات و از خشمت به سوى خشنودى 

 

ِكا  
اَيا ِقٌر ِإَلا ِرعا اِهِبكا ُمْفتا وا ا ما ٌل لَعا ِوَّ ْيكا ُمعا ا لادا نا ما ْحسا

ا
 أ

 نمايم، به عنايتت نيازمندم،   نيكوترين چيزى را كه نزد توست اميد دارم، بر بخشش هايت اعتماد مى

 

اْسُلْبُه   ال ت ِمكا فا ا ْبتا ِِل ِمْن ْكا ها ا وا ْمُه وا ما ِمَّ تا ْضِلكا فا تا ِبِه ِمْن فا
ْ
أ دا ا با ي ما ِ

 ِإَلا

 از من مگير،   را از كرمت به من دادىخدايا آنچه را از فضلت بر من آغاز كردى به انجام رسان، و آنچه 
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اْغِفْرُه   ِبيحِ ِفْعِلي فا
ُه ِمْن قا ِلْمتا ا عا ِتْكُه وا ما ْ ال َتا ْلِمكا فا اَّ ِبحِ

ا ُه لَعا تا ْ َتا ا سا  وا ما

 ات بر من پوشاندى آشكار مكن، و آنچه را از زشتى كردارم دانستى بيامرز،   و آنچه را با بردبارى

 

ْعُت  ْشفا ي اْستا ِ
اِنكا  ِبكا ِإلاْیكا ، ِإَلا اِمعا ِِف ِإْحسا ُتكا طا ْ َتا

ا
ْرُت ِبكا ِمْنكا أ جا

 وا اْستا

 شوم، با اميد بسيار به احسانت به سوى تو آمدم،   و از تو به تو پناهنده مى جويم، خداى از تو به تو شفاعت مى 

 

ْمِطرا غا  ْوِلكا ُمْستا اِبلا طا ْسِقیا وا اِنكا ُمْستا اِغبا ِِف اْمِتنا اِلبا را ْضِلكا طا اما فا  ما

 ام، ابر فضلت را باران طلبم،   ام، به فراوانى كرمت تشنه بسته  به خوبيهايت كه بر من منّت گذارى دل

 

اِت ِمْن ِعْنِدكا  رْيا ِِناَّ اْلخا ِمسا سا ةا ِرْفِدكا ُمْلتا ِريعا اِردا شا كا وا ابا نا اِصدا جا كا قا اتا ْرضا  ما

ات را خواهانم، آهنگ آستانت را دارم، به جويبار عطايت وارد آمدم، برترين خيرات را از پيشگاهت   خشنودى

 خواهشمندم، 

 

الِلكا  ِتكا وا جا ما ظا ِكینا ِلعا كا ُمْستا ابا اِرقا با كا طا ْجها اِلكا ُمِريدا وا ا ِة َجا ْضرا اِفدا ِإَلا حا  وا

 ام در برابر شكوه و جاللت،   جمالت روانم، ذاتت را اراده دارم، كوبنده در رحمتت هستم، درمانده  به جانب حضرت
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ِة  ْْحا ِة وا الراَّ اْغِفرا ْهُلُه ِمنا اْْل
ا
ْنتا أ

ا
ا أ ْل ِِب ما اْفعا  فا

 با من از آمرزش و رحمت آنگونه كن كه شايسته آنى 

 

ْهُل 
ا
ا أ نا
ا
ا أ ْل ِِب ما ْفعا يا وا ال تا اِْحِ ما الراَّ ْرحا

ا
ا أ ِتكا يا ْْحا ِة ِبرا ْقما اِب وا الِنَّ ذا   ُه ِمنا اْلعا

 ترين مهربانان. ات اى مهربان و نه آنگونه كه سزاوار عذاب و انتقامم، به مهربانى 

 


