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 دوستداران مناجات   

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

 دوستداران مناجات: نهم مناجات علیهم؛ اهلل رضوان اصحاب بعضی کتب در السالم

ال  ده امه ِمْنكه به ره ِتكه فه حهبهَّ ةه مه الوه اقه حه ِذي ذه ا الهَّ ْن ذه ي مه ِ
 ِإَله

 كه شيرينى محبتت را چشيد پس به جاى تو ديگرى را برگزيد؟  خدايا كيست آن

 

ال  ْنكه ِحوه ى عه غه اْبته ِنسه ِبُقْرِبكه فه
ه

ِذي أ ا الهَّ ْن ذه  وه مه

 پس مايل به روى برتافتن از تو شد؟  مقام قرب تو انس يافتكه با  و كيست آن

 

كه  ِ
ُه لُِقْرِبكه وه ِوالَيه ْیته فه ِن اْصطه ا ِمهَّ ْلنه اْجعه ي فه ِ

 ِإَله

 خدايا، ما را از كسانى قرار ده كه براى قرب و واليتت برگزيدى، و براى دوستى 

 

ُه ِإ  ْقته وهَّ ِتكه وه شه حهبهَّ كه وه مه ُه لُِوِدَّ ْصته ْخله
ه

اِئكه وه أ ضه ُه ِبقه ْیته ضهَّ اِئكه وه ره  َله ِلقه

 خالص نمودى، و براى ديدارت مشتاق كردى، و به قضايت راضى ساختى،   و محبتت
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اكه  ُه ِبِرضه ْوته به ْجِهكه وه حه ِر ِإَله وه ظه ُه ِبالنهَّ حْته نه  وه مه

 ات مخصوص گرداندى،  و نعمت نگاه به جمالت را عطايش كردى، و به خشنودى 

 

ْذ  عه
ه

اِركه وه أ ْدِق ِِف ِجوه ده الِصَّ ْقعه ُه مه ته
ْ

أ هَّ ِركه وه ِقالكه وه به جْ ُه ِمْن هه  ته

 دادى،   ات پناه دادى، و در جوارت در جايگاه راستى جاى  و از غم هجران و دورى

 

ِتكه  اده ره ُه ِِلِ ْلبه ْمته قه یهَّ ِتكه وه هه اده ُه ِلِعبه ْلته ههَّ
ه

ِتكه وه أ ْعِرفه ُه ِِبه ْصته صه  وه خه

 ات دلباخته فرمودى،   ات سزاوار كردى، و به اراده ت خود اختصاص دادى، و براى بندگىو به شناخ

 

 ، ِتكه ده اهه ُه ِِلُشه ْیته به ُه لهكه  وه اْجته ْجهه ْیته وه ْخله
ه

 وه أ

 و رويش را براى خود از غير پاك كردى، و براى تماشاى جمالت برگزيدى،

 

كه  ُه ِذْْكه ْمته َْله
ه

كه وه أ ُه ِفَميه ِعْنده ْبته غهَّ كه وه ره ُه ِلحُِبَّ اده ْغته ُفؤه رهَّ  وه فه

 و دلش را براى عشقت فارغ نمودى، و آن را به سوى آنچه نزد توست راغب فرمودى، و يادت را به او الهام كردى، 
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ُه  ته ْ َيهَّ ِتكه وه صه اعه ُه ِبطه ْلته غه كه وه شه ُه ُشْكره ْعته ْوزه
ه

ِكه  وه أ
ِرَيهَّ ي به اِلحِ  ِمْن صه

 ات گرداندى،   شايسته  و شكرت را نصيبش نمودى، و به طاعتت مشغول ساختى، و او را از بندگان

 

ْي  ْنُه ُكلهَّ شه ْعته عه طه اِتكه وه قه اجه ُه ِِلُنه ته ْ ْنكه  وه اْخَته ُعُه عه ْقطه  ٍء يه

 كند،  و را از تو جدا مى و براى راز و نيازت انتخاب كردى، و جدا كردى از او هرچه كه ا

 

ُة  ْفره ْهُرُُهُ الزهَّ ْیكه وه اْلحهِننُي وه ده اُح ِإله ه
ُ االْرِتِ هُُبُ

ْ
أ ْن ده ا ِمهَّ ْلنه ُهمهَّ اْجعه  الهَّ

هاشان آرام گرفتن به درگاه توست در حال زارى و روزگارشان آه و  خدايا ما را ما را از كسانى قرار ده كه شيوه 

 ناله است، 

 

ِتكه  ٌة ِِف ِخْدمه اِهره ْ سه ِتكه وه ُعُیوهُُنُ مه ظه ٌ لِعه اِجَده اُهُهْم سه ِننُي ِجبه  وه اْْله

 خواب گشته است،   شان در پيشگاه عظمتت بر سجده، و ديدگانشان در خدمتت بى  و پيشانى

 

ِتكه  حهبهَّ ٌة ِِبه قه ِلَّ عه ْ ُمته ِتكه وه ُقُلوهُُبُ ْشیه ٌة ِمْن خه اِئله  وه ُدُموُعُهْم سه

 اشكشان از خشيت تو روان، و قلوبشان به عشقت آويخته  و
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اِر  ْبصه اُر ُقْدِسِه ِْله ْْنه
ه

ْن أ ا مه ِتكه يه ابه ه ٌة ِمْن َمه ِلعه ْ ُمْنخه هُُتُ ْفِئده
ه

  وه أ

 كه انوار قدسش براى ديدگان و دلهايشان از هيبتت از جا كنده است،اى آن

 

ْجِهِه ِلُقُل  ٌة وه ُسُبحهاُت وه اِئقه یِه ره ِبَّ ٌة ُمحِ اِئفه اِرِفیِه شه  وِب عه

 گر است و بزرگيهاى جمالش براى قلوب عارفانش ديدنى است،  عاشقانش جلوه 

 

نيه  ِبَّ ِ
اِل امْْلُ ةه آمه ايه ا غه اِقنيه وه يه ا ُمَنه ُقُلوِب اِْلُْشته  يه

 نهايت آروزهاى عاشقان،   اى آرمان دل مشتاقان، اى

 

كه   ُبَّ ْن ُيحِ كه وه ُحبهَّ مه ُلكه ُحبهَّ
ه

ْسأ
ه

ٍل ُُيِصُلِِن ِإَله ُقْرِبكه أ مه  وه ُحبهَّ ُكِلَّ عه

كه تو را دوست دارند و دوستى هر كارى كه مرا به  كنم دوستى خودت را و دوستى آنان  از تو درخواست مى

 رساند،  قرب تو مى   ميدان

 

ا اكه قه له ُحِِبَّ ِإيهَّ عه جْ ْن ته
ه

اكه وه أ ا ِسوه هَّ ِمهَّ بهَّ ِإله حه
ه

كه أ له عه جْ ْن ته
ه

اِنكه وه أ  ِئدا ِإَله ِرْضوه

ات  تر از ديگران قرار دهى و عشقم را به وجودت راهبر به سوى خرسندى  و اينكه خودت را نزد من محبوب

   بگردانى
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هَّ   ه ْیكه َعه ِر ِإله ظه اِنكه وه اْمُنْن ِبالنهَّ ْن ِعْصیه اِئدا عه ْیكه ذه ْوِقي ِإله  وه شه

 ات سازى،خدايا تماشاى زيبايى وجودت را بر من منّت گذار  و شوقم را به حضرتت بازدارنده از نافرمانى 

 

كه  ْجهه ِِنَّ وه ِرْف عه ْ هَّ وه ال َته ْطِف ِإله نْيِ اْلُوِدَّ وه اْلعه  وه اْنُظْر ِبعه

 و به من به ديده عشق و عاطفه بنگر، و روى از من متاب، 

 

ِة[ ْظوه ِة ]اْلحُ ْظوه اِد وه اْلحِ ْسعه ْهِل اِْلِ
ه

ْلِِن ِمْن أ نيه  وه اْجعه اِِحِ مه الرهَّ ْرحه
ه

ا أ یُب يه ا ُمجِ كه يه   ِعْنده

 ترين مهربانان. قرار ده،از اجابت كننده، اى مهربان  مندى  و مرا نزد خود از اهل خوشبختى و بهره

 


