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 ارادتمندان مناجات   

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

 ارادتمندان مناجات: هشتم مناجات علیهم؛ اهلل رضوان اصحاب بعضی کتب در السالم

 

ُرَق لََعَ َمْن ََلْ َتُكْن َدِلیَلُه  ْضَیَق الُطُّ
َ

 ُسْبحَاَنَك َما أ

 كه تو راهنمايش نباشى،  منزّهى تو،چه تنگ است راه ها بر كسى 

 

ُه َسِبیَلُه  ْوَضَح اْلحََقُّ ِعْنَد َمْن َهَدْْيَ
َ

 َو َما أ

 دادى،   كه راه را نشانش  و چه آشكار است حق نزد كسى

 

ُوُفوِد َعَلْیَك  ُرِق ِِلْ ْقَرِب الُطُّ
َ

َنا ِِف أ ْ ا ُسُبَل اْلُوُصوِل ِإَلْیَك َو َسِِيُّ ي َفاْسُلْك ِِبَ  ِإََلِ

 ، ببر  ترين راه هاى ورود به بارگاهت خدايا ما را به راه هاى رسيدن به سرايت بكشان، و ما را از نزديك

 

ِديَد  ْل َعَلْیَنا اْلَعِسَِي الَشُّ ْب َعَلْیَنا اْلَبِعیَد َو َسِهُّ  َقِرُّ

 دور را بر ما نزديك كن، و دشوار و سخت را بر ما آسان گردان، 
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َواِم َيْطُرُقوَن  ِذيَن ُُهْ َباْلِبَداِر ِإَلْیَك ُيَساِرُعوَن َو َباَبَك لََعَ الَدُّ ْقَنا ِبِعَباِدَك اَلُّ ْلحِ َ
 َو أ

 كوبند ملحق نما،  شتابند، و همواره در رحمتت را مى   ا را به آن بندگانت كه با چاالكى به سويت مىو م

 

َهاِر َيْعُبُدوَن َو ُُهْ ِمْن َهْیَبِتَك  ْیِل َو الَنُّ اَك ِِف الَلُّ  َو ِإَيُّ

 كنند، و از هيبتت در هراسند،  كه در هر شب و روز تو را عبادت مى  آنان

 

ِذ   َغاِئَب ،ُمْشِفُقوَن اَلُّ ُ الَرُّ ْغهََتُ ْیَت ََلُُم اْْلََشاِرَب َو َبَلُّ   يَن َصَفُّ

 هايشان با كاميابى رساندى،  بندگانى كه آبشخورها براى آنان زالل كردى و به خواسته

 

ْم ِمْن َفْضِلَك اْْلَآِرَب  ْنَجحَْت ََلُُم اْْلََطالَِب َو َقَضْیَت ََلُ َ
 َو أ

 مروا نمودى، و از روى فضلت حاجاتشان را برآوردى، هايشان كا  و آنان را بر جوينده

 

ْ ِمْن َصاِِف ِشْرِبَك  ْيهََتُ َك َو َرَوُّ ْم َضَماِئَرُُهْ ِمْن ُحِبُّ  َو َمََلَْت ََلُ

 ات سيرابشان نمودى،  و نهادشان را از محبّتت آكنده ساختى، و از زالل چشمه
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ُلوا َفِبَك ِإََل َلِذيِذ ُمَناَجاِتَك َوَصُلوا َو ِمْنَك   ْقَصى َمَقاِصِدُِهْ َحَصُّ
َ

 أ

 دست يافتند، و از حسن عنايت تو دورترين مقاصدشان را فراچنگ آوردند،   اينان به وسيله تو به لذّت مناجاتت

 

ْ َعاِئٌد ُمْفِضٌل  
 َفَیا َمْن ُهَو لََعَ اْْلُْقِبِلنَي َعَلْیِه ُمْقِبٌل َو ِباْلَعْطِف َعَلهْْيِ

 آور و بخشنده است،  كه بر روى آورندگان بر خويش روى آورد و با مهرورزى بر ايشان روى   اى كسى

 

ْ ِإََل َباِبِه َوُدوٌد َعُطوٌف 
ْذهِِبِ ِه َرِحمٌي َرُءوٌف َو ِبجَ  َو ِباْلَغاِفِلنَي َعْن ِذْْكِ

 ورزان از يادش دلسوز و مهربان است، و براى جلب آنان به درگاهش با محبّت و عطوف است،   و به غفلت

 

ْعالُُهْ ِعْنَدَك َمْنِزال  
َ

ا َو أ ْوَفِرُِهْ ِمْنَك َحظُّ
َ

َعَلِِن ِمْن أ ْن َتجْ
َ

ُلَك أ
َ

ْسأ
َ

 أ

ترين جايگاه را نزد تو نصيب خود خواهم مرا از كسانى قرار دهى كه بهره بيشترى از تو دارند، و بر  از تو مى

 اند   ساخته

 

یبا  ْفَضِلِهْم ِِف َمْعِرَفِتَك ََنِ
َ

َك ِقْسما َو أ ْم ِمْن ُوِدُّ ْجَزَِلِ
َ

 َو أ

 رسيده، و در معرفتت بهره بيشترى نصيب آنان گشته است،   ترى به آنان  است سهم برجسته  و از دوستى
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ِتي َو اَْنَ   َرَفْت َنحَْوَك َرْغَبِتي َفَقِد اْنَقَطَعْت ِإَلْیَك ِهَُّ

 شده است،   جا بريده و تنها متوجّه تو گشته است، و رغبتم به جانب تو منصرف  همانا همّتم از همه

 

َك ُمَراِدي َو َلَك ال ِلِسَواَك َسَهِري َو ُسَهاِدي ْنَت ال َغِْيُ
َ

 َفأ

 تنها براى توست نه براى غير تو،  ام خوابى   دارى و بى  زنده  پس تنها تو مراد منى نه غير تو، و شب

 

ُة َعْیِِن َو َوْصُلَك ُمََن َنْفِسي،    َو ِلَقاُؤَك ُقَرُّ

 ام، و وصالت آرزوى هستى   و ديدارت نور ديدگان من است

 

ي َو ِإََل َهَواَك َصَباَبِتي  ِتَك َوََلِ  َو ِإَلْیَك َشْوِقي َو ِِف َمحََبُّ

 ام،   ام و در هواى توست دلدادگى سير عشق توست شيفتگى و تنها به سوى توست اشتياقم،ت نها در م

 

َك َحاَجِتي َو ِجَواُرَك َطَلِِب َو ُقْرُبَك َغاَيُة ُسْؤِِل   َو ِرَضاَك ُبْغَیِتي َو ُرْؤَْيُ

 ات مقصود من، و ديدارت نياز من، و جوارت مطلوب من، و قربت نهايت خواسته من است،  و خشنودى 
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 ْوِحي َو َراَحِتيَو ِِف ُمَناَجاِتَك َر 

 در راز و نياز با توست،   آسودگى و راحتم

 

َبِتي   ِتي َو َبْرُد َلْوَعِتي َو َكْشُف ُْكْ ِتي َو ِشَفاُء ُغَلُّ  َو ِعْنَدَك َدَواُء ِعَلُّ

 ام، و خنكاى آتشم قلبم، و برآمدن اندوهم تنها پيش توست،   داروى دردم و درمان بيمارى سينه

 

ِنیِسي ِِف 
َ

ِتي  َفُكْن أ ِتي َو َغاِفَر َزَلُّ  َوْحَشِتي َو ُمِقیَل َعْْثَ

 پس در هنگام ترس همدمم باش، و لغزشم را ناديده گير، و گناهم را بيامرز، 

 

یَب َدْعَوِتي َو َوِِلَُّ ِعْصَمِتي َو ُمْغِِنَ َفاَقِتي  َبِتي َو ُمجِ  َو َقاِبَل ََتْ

 ام باش، زمامم و توانگرى گاه تهيدستى ام را بپذير و دعايم را اجابت كن، و سرپرست  توبه 

 

اِحِ  ْرَحَم الَرُّ
َ

ِتي َو َيا ُدْنَیاَي َو آِخَرِتي ]َيا أ   [ نَي َو ال َتْقَطْعِِن َعْنَك َو ال ُتْبِعْدِِن ِمْنَك َيا َنِعیِمي َو َجَنُّ

ترين  مهربانمرا از خود جدا مكن، و از خويشتن دورم مساز، اى نعمت و بهشت من، و اى دنيا و آخرتم، اى 

 مهربانان.


