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 عارفان مناجات   

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

 عارفان مناجات: دوازدهم مناجات علیهم؛ اهلل رضوان اصحاب بعضی کتب در السالم

 

الِلكه  ِلیُق ِبجه ا يه مه اِئكه كه ه نأ ُبُلوِغ َثه ُسُن عه لأ ه ِت اْلأ ُصره ي قه ِ
 ِإَله

 كه شايسته عظمت توست كوتاه است،  خداى زبانها از اداى ثنايت آنچنان

 

الِكه  ه ِه َجه اِك ُكنأ ره نأ ِإدأ ُعُقوُل عه ِت الأ زه جه  وه عه

 ناتوان است،   و خردها از درك ژرفاى جمالت

 

ِهكه  جأ ِر ِإَله ُسُبحهاِت وه ظه اُر ُدونه النهَّ صه بأ ه ِت اْلأ ره حهسه  وه انأ

 ها از تماشاى بزرگيهاى ذاتت درمانده است،  و ديده 

 

ِتكه  ِرفه عأ نأ مه ِز عه جأ عه ِتكه ِإال ِبالأ ِرفه عأ ِريقا ِإَله مه ِق طه لأ خه لأ ِِلأ عه جأ أ ته  وه َله

 ات جز ناتوانى از شناخت قرار ندادى،  به سوى شناسايى   لق راهىبراى خ
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تأ   جه شهَّ ه تأ ]َته خه سهَّ ره ِذينه ته ا ِمنه الهَّ نه لأ عه اجأ ي فه ِ
اِئِق ُصُدوِرِِهأ  ِإَله ده كه ِِف حه یأ ِق ِإله وأ اُر الشهَّ جه شأ ه

 [ أ

هايشان استوار و پابرجا شده   اشتياق به سويت در بوستانهاى سينه  خدايا ما را از كسانى قرار ده كه شاخسارهاى

 است 

 

أ 
 ُقُلوهِِبِ

ِ
اِمع جه ِتكه ِِبه حهبهَّ ُة مه عه تأ لهوأ ذه خه

ه
 وه أ

 برافروخته،   و سوز عشقت در كانون دلهايشان

 

ُعونه  ته رأ ِة يه فه اشه ُكه ِب وه اْلأ ُقرأ اِض الأ ُوونه وه ِِف ِريه
أ

أ اِر يه كه فأ ه ِر اْلأ َكه وأ
ه

ُهمأ ِإَله أ  فه

 گردند،  ات مى  هاى وال جاى گيرند، و در گلستان قرب و مكاشفه   انديشه از اين روى به آشيانه

 

، ُعونه ره كأ ِة يه فه اُلطه ِس اْلأ
أ

أ ِة ِبكه هبهَّ ه اِض امْلأ   وه ِمنأ ِحیه

 نوشند  و از حوضهاى محبّتت با جام مالطفت مى

 

اِرِِهأ  صه بأ
ه

نأ أ اُء عه ِغطه دأ ُكِشفه الأ ِرُدونه قه اِة يه افه ُصه اِئعه اْلأ ره   وه شه

 كه پرده از ديدگانشان برداشته شده،   شوند، درحالى و در كنار نهرهاى صفا وارد مى 
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اِئِرِِهأ  مه اِئِدِِهأ وه ضه قه نأ عه ِب عه يأ ُة الرهَّ مه تأ ُظلأ له جه  وه انأ

 و تاريكى دودلى از باورها و ضمايرشان زدوده گشته، 

 

ره  أ وه سه
نأ ُقُلوهِِبِ ِكَّ عه ُة الشهَّ جه اله تأ ُمخه فه ته  اِئِرِِهأ وه انأ

 و خلجان شك از دلها و باطنشان بيرون رفته، 

 

ِة ُصُدوُرُِهأ  ِرفه هعأ حأِقیِق اْلأ تأ ِبته حه ره  وه انأشه

 هايشان با تحقّق معرفت گشوده شده،   و سينه

 

أ  هُِبُ ِة ِشرأ له امه ُعه ِعنِي اْلأ ُذبه ِِف مه ُمُهمأ وه عه ِة ِِهه اده هه ِة ِِف الزهَّ اده عه ِق السهَّ بأ تأ ِلسه له  وه عه

و همّتشان براى پيشى گرفتن در ميدان خوشبختى بر اثر زهد بلندى گرفته، و نوشيدنشان در چشمه زالل كردار 

 گوارا شده، 

 

ِس ِسُرَّ  ُنأ ِلِس اْلأ جأ ابه ِِف مه أ وه طه هُِبُ ِة ِسرأ افه هخه ِطِن اْلأ وأ ِمنه ِِف مه
ه

 ُِهأ وه أ

 و باطنشان در مجلس انس پاكيزه گشته، و راهشان در جاى ترسناك ايمنى يافته، 
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ُفُسُهمأ ، نأ
ه

اِب أ به رأ ه ِبَّ اْلأ ُجوِع ِإَله ره تأ ِبالُرَّ نهَّ
ه

أ مه   وه اطأ

 االرباب اطمينان يافته،  و جانشان با رجوع به رب

 

تأ  نه قهَّ ه أ  وه َته ُیهُُنُ عأ
ه

أ أ
حأُبوهِِبِ ِر ِإَله مه ظه تأ ِبالنهَّ رهَّ اُحُهمأ وه قه وه رأ

ه
الِح أ ِز وه الأفه وأ فه  ِبالأ

 گرفته،   و ارواحشان به نيكبختى و رستگارى يقين يافته، و دردگانشان با نظر به محبوبشان روشنى

 

اُرُِهأ  ره ُموِل قه
أ

هأ ِل اْلأ یأ ِل وه نه ؤأ اِك الُسَّ ره رهَّ ِبِإدأ قه ته   وه اسأ

 و آرامششان با دريافت خواهش و رسيدن به آرزو استقرار يافته، 

 

أ  هُُتُ اره ِة ِتجه ِخره ا ِباْلأ یه نأ  الُدَّ
ِ

ع یأ ِبحهتأ ِِف به  وه ره

 سودبخش بوده،   و تجارتشان در فروش دنيا به آخرت

 

ُقُلوِب  ه الأ كه لَعه ِ
اِم ِبِذْكأ ه َلأ ِ

اِطره اْلأ وه ذهَّ خه له
ه

ا أ ي مه ِ
 ِإَله

 بخش است در دلها خاطرات الهام گرفته از يادت،  تخدايا چه لذّ
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ُغُیوِب  اِلِك الأ سه اِم ِِف مه هه هوأ كه ِباْلأ یأ هِسريه ِإله ى اْلأ له حأ
ه

ا أ  وه مه

 ها در راهههاى غيب،   پويش به سوى تو با مركب انديشه  و چقدر شيرين است

 

ِبكه  به ُقرأ به ِشرأ ذه عأ
ه

ا أ كه وه مه مه ُحِبَّ عأ به طه یه طأ
ه

ا أ  وه مه

 و طعم عشقت چه خوش، و شربت مقام قربت چقدر گوارا است، 

 

اِدكه  حِ ِعبه
له صأ ه

اِرِفیكه وه أ ِصَّ عه خه
ه

ا ِمنأ أ نه لأ عه اِدكه وه اجأ عه ِدكه وه ِإبأ رأ ا ِمنأ طه نه ِعذأ
ه

أ  فه

   ترين بندگانت  ترين عارفانت و شايسته پس ما را از راندن و دور كردنت پناه ده، و از خاص
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ِلیُل  ا جه ِظمُي يه ا عه اِدكه يه ِص ُعبهَّ له خأ
ه

اِئِعیكه وه أ ِق طه ده صأ
ه

 وه أ

 ترين پرستندگانت قرار داده،اى بزرگ، اى باشكوه،  و راستگوترين فرمانبرانت و خالص

نيه  اِْحِ مه الرهَّ حه رأ
ه

ا أ كه يه ِنَّ ِتكه وه مه ه ْحأ ا ُمِنیُل ِبره مُي يه ِ
ا ْكه   يه

 ترين مهربانان. اى مهربان  ات  اى گرامى، اى بخشنده، به مهربانى

 


