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 کنندگان توسل مناجات   

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

 توسل کنندگان مناجات: دهم مناجات علیهم؛ اهلل رضوان اصحاب بعضی کتب در السالم

ِتكه  ْْحه اِرُف ره وه ْیكه ِإال عه ٌة ِإله ِريعه ِتكه وه ال ِِل ذه فه
ْ

أ اِطُف ره وه ْیكه ِإال عه ٌة ِإله ِسیله ْیسه ِِل وه ي له ِ
 ِإَله

آويزى جز آنچه از رحمتت شناخته   اى جز عواطب مهرت ندارم، و به درگاهت دست  خدايا به پيشگاهت وسيله

 شده

 

ِة   ِة ِمنه اْلُغمهِّ مهِّ ِة وه ُمْنِقِذ اْْلُ ْْحه ِّ الرهِّ
ِبِ كه نه ِیِّ ِ

ُة َنه اعه فه  وه شه

 بخش امت از رنج و ناراحتى ندارم،  و جز شفاعت پيامبرت پيامبر رحمت رهايى 

 

ْوِز ِبِرْض  ًة ِإَله اْلفه ا ِِل ُوْصله ُُهه ْ ِِيِّ اِنكه وه صه ْیِل ُغْفره با ِإَله نه به ا ِِل سه ْلُهمه اْجعه اِنكه فه  وه

يابى به  اى براى دست  رسيدن به آمرزشت قرار ده، و آن دو را رابطه  خدايا! اين دو وسيله را براى من سبب

 خشنوديت بگردان، 

 

اِء ُجوِدكه  ِعي ِبِفنه مه هِّ طه ِمكه وه حه ه ِم َكه اِئي ِبحهره جه لهِّ ره ْد حه  وه قه

 انه جودت بار انداخته است، همانا اميدم به حريم كرمت فرود آمده، و مركب طمعم به آست
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ِتكه   ْفوه ْلِِن ِمْن صه ِلي وه اْجعه مه ِْيِ عه ِلي وه اْخِِتْ ِباْلخه مه
ه

ْق ِفیكه أ حهِقِّ  فه

 پس درباره خودت آرزويم را محقّق ساز، و كارم را به خير پايان ده، و مرا از آن برگزيدگانى قرار ده 

 

ِتكه  نهِّ ةه جه ْ ُبحُْبوحه ُ ْلهَته ْحله
ه

ِذينه أ ،الهِّ ِتكه امه ه اره َكه ْ ده ُ هَته
ْ

أ هِّ   وه به

 كه در در ميان بهشت قرارشان دادى و خانه كرامتت را در اختيارشان گذاردى

 

اِركه  ْدِق ِِف ِجوه اِزله الِصِّ نه ْ مه ُ ْثهَته ْوره
ه

اِئكه وه أ مه ِلقه ْ ْیكه َيه ِر ِإله ظه ْ ِبالنهِّ ُ ْعُیهَنه
ه

ْرته أ ْقره
ه

 وه أ

جمال خويش روشن نمودى، و جايگاه راستى را در جوارت به آنان   گاه به سوىو ديده آنان را در روز قيامت با ن

 واگذار نمودى، 

 

مه ِمْنُه  ْرحه
ه

اِصُدونه أ ُد اْلقه جِ مه ِمْنُه وه ال يه َْكه
ه

ه أ اِفُدونه لَعه ِفُد اْلوه ْن ال يه ا مه  يه

 ز او را نيابند، تر ا تر از او بار نيابند، و قصدكنندگان مهربان كه باريافتگان بر كريم اى آن

 

ِريٌد  ْیِه طه ى ِإله وه
ه

ْن أ فه مه ْعطه
ه

ا أ ِحیٌد وه يه ال ِبِه وه ْن خه ِْيه مه ا خه  يه

 انسان رانده به جانب او روى آورده،   كه ترين كسى  كه شخص تنها با او خلوت كند، و اى مهربان اى بهترين كسى 
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ِمكه  ه ْيِل َكه ِدي وه ِبذه ْدُت يه ده ْفِوكه مه ِة عه عه ي  ِإَله سه ِفِّ ْقُت که ْعله
ه

 أ

 به سوى گستردگى عفوت دست گدايى دراز كردم، و به دامن كرمت چنگ آويختم، 

 

يه  اِْحِ مه الرهِّ ْرحه
ه

ا أ اِء يه عه یعه الُدِّ ِ ا َسه اِن يه ْسره ِة وه اْلخُ ْیبه انه وه ال ُتْبِلِِن ِباْلخه ْرمه ال وُتلِِِن اْلحِ   فه

 ترين مهربانان. دچار مساز، اى شنواى دعا، اى مهربانمرا سزاوار حرمان مكن و به نااميدى و زيان 


