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 سپاسگزاران مناجات   

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

 سپاسگزاران مناجات: ششم مناجات علیهم؛ اهلل رضوان اصحاب بعضی کتب در السالم

 

ْوِلكه  اُبُع طه ته ِة ُشْكِركه ته امه ْن ِإقه ِِن عه له ْذهه
ه

ي أ ِ
 ِإَله

 خدايا، پياپى آمدن كرمت، بر پا داشتن سپاست را از ياد من برد، 

 

ْضِلكه  ْیُض فه اِئكه فه ه اِء َثه ْن ِإْحصه ِِن عه زه ْعجه ه
 وه أ

 ساخت،   و فراوانى بخششت مرا از شمارش ستايشت درمانده

 

اِئِدكه  وه اُدُف عه ره حهاِمِدكه ته ْن ِذْْكِ مه ِِن عه له غه  وه شه

 و در پى هم آمدن احسانت مرا از ياد اوصاف نيكت بازداشت، 

 

اِديكه  يه
ه

اِِل أ ه اِرِفكه َته وه ْن نهْشِر عه اِِن عه ْعیه
ه

 وه أ

 گسترش خوبيهايت درمانده نمود،  و پشت هم رسيدن نعمتهايت مرا از
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ْقِصرِي  ا ِبالتهَّ هه له ابه اِء وه قه ْعمه فه ِبُسُبوِغ النهَّ ه ِن اْعَته اُم مه قه ا مه ذه  وه هه

 كه به برازندگى نعمتهاى تو و در برابر آن به كوتاهى خود اعتراف دارد  اين است جايگاه آن

 

 
ِ

ْضِییع اِل وه التهَّ ْْهه ْفِسِه ِباْْلِ ه نه ِهده لَعه ِرمُي  وه شه َُّ اْلكه ِحمُي اْلبه ُءوُف الرهَّ ْنته الرهَّ
ه

 وه أ

 دهند و تويى دلجو، مهربان، نيكوكار كريم،   زيان خود به سستى در بندگى و هدر دادن نعمتها گواهى مى  و به

 

اُل ال حُُطَّ ِرحه ِتكه ته احه اِئِه آِمِلیِه ِبسه ْن ِفنه ْطُرُد عه اِصِديِه وه ال يه ُب قه ِیَّ ِذي ال ُيخه اِجنيه الهَّ  رهَّ

آيد بار  راند، به آستانت فرود مى   كند، و آرزومندش را از درگاهش نمى نمى   اش را محروم  كه خواهنده

 اميدواران،

 

اِس  يه ِییِب وه اْْلِ خْ ا ِبالتهَّ نه اله اِبْل آمه ال ُتقه ِفِدينه فه ْ اُل اْْلُْسَته ِقُف آمه ِتكه ته ْرصه  وه ِبعه

 هاى عطاخواهان، پس آرزوهايمان را با محروميت و نااميدى روبرو مساز،ايستد آرزو رحمت تو مى   و در درگاه

 

ْبالِس   اله اْلُقُنوِط وه اْْلِ ا ِسْربه   وه ال ُتْلِبْسنه

 و جامه نااميدى و دورى از رحمت را بر ما بپوشان،
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اِئي وه نهْشِري  ه ايه َثه اِمكه ِإيهَّ ْنِب ِإْْكه له ِِف جه اءه ضه اُظِم آالِئكه ُشْكِري وه ته عه ره ِعْنده ته اغه ه ي َته ِ
 ِإَله

ستايش و گزارشم از آن خود   نمايد، و در كنار اكرامت بر من  خدايا در برابر بزرگى نعمتهايت سپاسم كوچك مى

 دهد،   را پست و ناچيز نشان مى

 

ال  كه ِمنه اْلِعِزَّ ِكله اِئُف ِبَِّ طه هَّ له ه ْت لَعه به ره ال وه ضه اِن ُحله ميه اِر اْْلِ ْْنه
ه

ُمكه ِمْن أ ْتِِن ِنعه له لهَّ  جه

 هايى از عزت باالى سرم افراشت،  ات خيمه  نعمتهايت از انوار ايمان زينتهايى به من پوشاند، و لطايف نيكى 

 

الِئده ال ُت  ُنكه قه ْتِِن ِمنه ده لهَّ ُلَّ وه قه اقا ال ُتفه ْطوه
ه

ْتِِن أ قه وهَّ  حهُلَّ وه طه

اى به گردنم افكند كه هرگز باز نشود، و طوقهايى بر من آويخت كه به هيچ  بندهاى زيبنده  و عطاهايت گردن

 روى گسسته نگردد،

 

ْن  ْهِمي عه ُصره فه ٌة قه ِثريه اُؤكه كه ْعمه ا وه نه اِِئه ْن ِإْحصه اِِن عه ُعفه ِلسه ٌة ضه هَّ آالُؤكه جه ا،فه اِكهه   ِإْدره

 عطاهاى انبوهت زبانم را از شمردنش ناتوان ساخته، و نعمتهاى فراوانت فهمم را از دريافتشان كوتاه نموده،

 

 



لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر  جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                 موسسه   سپاسگزاران منا

4 www.ahlolbait.com 

 

ِقُر ِإَله ُشْكٍر  ْفته اكه يه ْكِر وه ُشْكِري ِإيهَّ ِصیِل الُشَّ حْ ْیفه ِِل ِبته كه ا فه اِِئه ِن اْسِتْقصه ْضال عه  فه

سپاسم نسبت به   پذير است در حالى كه ات چگونه براى من امكان گزارى تا چه رسد به بررسى كامل آنها، سپاس

 تو خود نيازمند سپاسى ديگر است، 

 

كه اْلحهْمُد  ُقوله له
ه

ْن أ
ه

ِلكه أ هَّ لِذه ه به لَعه جه كه اْلحهْمُد وه ا ُقْلُت له مه ُكلهَّ  فه

 ا سپاس، پس هر نوبت كه گفتم تو را سپاس، بر من واجب شد كه به خاطر آن باز بگويم تو ر

 

ِم  عه اِبغه الِنَّ وه ا سه ْینه له ْم عه ِمَّ ته ا ِبُصْنِعكه فه نه ته ْ َبهَّ ا ِبُلْطِفكه وه ره نه ْيته ذهَّ ا غه مه كه ي فه ِ
 ِإَله

خديا همانگونه كه ما را به لطف طعام دادى و با احسانت پروريدى پس نعمتهاى سرشارت را بر ما به انجام 

 رسان، 

 

ِم  قه اِرهه الِنَّ كه ا مه نهَّ ْع عه اِجال وه آِجال  وه اْدفه ا عه هه لهَّ جه
ه

ا وه أ هه عه ْرفه
ه

ْيِن أ اره ا ِمْن ُحُظوِظ الدهَّ  وه آِتنه

هاى هر دو جهان باالتر و برترش را چه اينك و چه در آينده   و ناگواريهاى ناخوشايند را از ما دور كن، و از بهره

 به ما عنايت كن، 
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الِئكه وه ُسُبوِغ  ه ُحْسِن به كه اْلحهْمُد لَعه اكه وه له اِفُق ِرضه دا ُُيه ْ اِئكه َحه ْعمه  نه

 ات باشد،   سپاسى كه درخور خشنودى بر خوبى آزمونت و بر نعمتهاى سرشارت،  تو را سپاس

 

نيه  اَِحِ مه الرهَّ ْرحه
ه

ا أ ِتكه يه َْحه مُي ِبره ِ
ا ْكه ِظمُي يه ا عه اكه يه ده كه وه نه ِظميه ِمْن ِبَِّ ي اْلعه ِ

َته ْ   وه ميه

 ترين مهربانان. ات اى مهربان كند،اى بزرگ، اى كريم، به مهربانى   جلب و خير وجودت را به جانب ما


