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 نوه کنندگاکش مناجات   

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

 کنندگان السالم؛ مناجات دوم: مناجات شکوه

ًة  اِدره ِة ُمبه ِطیئه ًة وه ِإَله اْلخه اره مهُّ
ه
وِء أ ْفسا ِبالُسُّ ْشُکو نه

ه
ي ِإلهْیكه أ ِ

 ِإَله

 كنم، همان نفسى كه شتابنده به سوى خطا،  خدايا از نفسى كه فراوان به بدى فرمان ميدهد به تو شكايت مى 

 

ًة وه  اِصیكه ُمولهعه عه الِِك وه ِِبه ههه اِلكه اْْل سه هْسُلُك ِِب مه ًة ت ضه ِرُّ عه ِطكه ُمته خه  ِلسه

 كشاند،  و آزمند به انجام گناهان، و در معرض خشم توست، نفسى كه مرا به راه هالكت مى 

 

ِل   ةه اْْلهمه ِويله ِل طه ةه اْلِعله ِثريه الٍِك که نه هه ْهوه
ه
كه أ ُلِِن ِعْنده عه جْ

 وه ته

 دهد، بيماريهايش بسيار، آرزويش دراز است،  شدگان قرار مى   رين تباهت  ام را نزد تو از پست  و هستى

 

ًة  اله یهُّ ُع مه نه ْ رْيُ َته ا اْلخه هه سهُّ ُع وه ِإْن مه زه جْ
ُرُّ ته ا الشهُّ هه سهُّ  ِإْن مه

 ورزد،  كند، و اگر خيرى به او رسد از انفاقش دريغ مى تابى مى  اگر گزندى به او در رسد بى 
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ِعِب وه الهُّ  ِة ِإَله الهُّ ْوبه ُفِِن ِبالتهُّ ِوُّ ِة وه تُسه ْهِو تُْسِرُع ِِب ِإَله اْلحهْوبه ِة وه السهُّ ْفله ًة ِباْلغه ُلوهُّ ْ  ْهِو َمه

راند، و با من  و هوسرانى ميل بسيار دارد، از غفلت و اشتباه آكنده است، مرا به تندى به جانب گناه مى   به بازى

 كند،  در توبه و ندامت امروز و فردا مى 

 

 ِ
ْدِر  ِإَله اِ  صه ْسوه ه ِباْلوه َأه ْد مه ا ا ُيْغِويِِن ده ْیاه ِِن وه شه ُلُّ ا ُِضِ ُدوُّ  عه

ْشُکو ِإلهْیكه
ه
 ي أ

  كنم،  برد به تو شكايت مى ام مى  كند و از شيطانى كه به بى راه ه خدايا از دشمنى كه گمراهم مى 
 

ى وه ُي  اِضُد ِِله اَْلهوه ْلِِب ُيعه اِجُسُه ِبقه وه ْت هه اطه حه
ه
ا وه أ ْ یه ُن ِِل ُحبهُّ الُدُّ ِيُّ  زه

هاى خطرناكش قلبك را فرا گرفته است، شيطانى كه با هوا و   ام را از وسوسه انباشته و زمزمه شيطانى كه سينه 

 بخشد،  كند،و عشق به دنيا را در ديدگانم زيور مى   هوس برايم كمك مى

 

ْلَفه  ِة وه الُزُّ اعه ْْيه الاهُّ ْیِِن وه به حُوُل به  وه يه

 افكند، بين من و بندگى و مقام قرب پرده مى و 
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سا  ِبُّ له  ُمته
ِ
ْبع ْيِن وه الاهُّ با وه ِبالرهُّ ِلُّ قه اِ  ُمته ْسوه عه اْلوه اِسیا مه ْلبا ده ْشُکو ده

ه
ي ِإلهْیكه أ ِ

 ِإَله

شود و به آلودگى گناه و سياسى نافرمانى آلوده شده به تو  خدايا از دل همچون سنگى كه با وسوسه زيرورو مى 

 كنم، يت مى شكا

 

اِمحهًة  ا طه هه ا يهُسُرُّ ً وه ِإَله مه اِمَده ْوِفكه جه اِء ِمْن خه ِن اْلُبكه ْینا عه  وه عه

آيند آن است خيره  مناظرى كه خوش  خدايا از چشمى كه از گريه ناشى از هراس تو خشك شده، و در عوض به

 كنم،   گشته به تو گاليه مى

 

ةه ِإال ْوله ِِل وه ال ُدوهُّ ي ال حه ِتكه ِإَله َه ْْ ا ِإال ِبِع ْ یه اِرِه الُدُّ که اةه ِِل ِمْن مه جه
َه
كه وه ال  ِِ   ِبُقْدره

خدايا توان و نيرويى براى من جز به قدرت تو نيست، راه نجاتى از گرفتاريهاى دنيا جز نگهدارى تو برايم نمى 

 باشد،  

 

جْ 
ْن ال ته

ه
ِتكه أ ِشیهُّ اِذ مه فه ِتكه وه نه َه ِة ِحْك ُلكه ِببهالغه

ه
ْسأ
ه
أ ِ فه

ِِن ِلِْفَته ه رِيُّ ضا وه ال ُُته ِرُّ عه رْيِ ُجوِدكه ُمته
ِِن ِلغه له عه

ضا  ره  غه

ات كه مرا جز جودت در معرض چيزى قرار ندهى، و هدف فتنه   از تو خواستارم به رسايى حكمتت، و نفوذ اراده

 ها نگردانى،  
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ا[  الِء ]اْلبهاليه را وه ِمنه اْلبه ِِ ا اِز  وه اْلُعُیوِب سه
هخه ه اْْل اِصرا وه لَعه اِء  ه ه اْْلهْعده  وه ُکْن ِِل لَعه

 پوش رسوائيها و عيوبم گردى، و از بال نگهدار،  و عليه دشمنانم ياور باشى،و پرده 

 

ِتكه يه  ْْحه ِتكه وه ره فه
ْ
أ اِصَا ِبره اِصي عه هعه ِن اْْل اِدیا وه عه ْيه وه اِْحِ مه الرهُّ ْرحه

ه
  ا أ

 ترين مهربانان. به مهر و رحمتت اى مهربان  ام باشى  و از گناهان بازدارنده

 


