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در مسجد کوفه عليه السالم نيمنؤرالميامحضرت مناجات   

 
، که )ع( و از اعمال مسجد کوفه است یمنسوب به امام عل یی)ع( در مسجد کوفه، دعا یامام عل موالی متقیان مناجات  

از عذاب  ییو درخواست رها امتیروز ق یها یژگیاز و یمناجات، با ذکر شمار نیا .شده است لیفراز مختلف تشک 32از 
.ابدی یم انیصفت خدا و طلب رحمت از او پس از ذکر هر صفت پا 23روز آغاز، و با اشاره به  نیا  

بخش از مناجات حضرت  نیشده است. نخست لیاست که از دو بخش مجزا تشک ییدر مسجد کوفه دعا یمناجات حضرت عل

 ،امتیروز ق یها یژگیاز و یاشاره به برخ و با شود یآغاز م« اسئلک االمان یاللهم ان»در مسجد کوفه با عبارت  یعل
و  گردد یم یبانیو پشت یاری. سپس از خداوند درخواست شود یروز جزا در آن برشمرده م نکاهجا یها یاز سخت یتعداد

.شود یمناجات به او پناه برده م نیاشاره شده در ا یها یاز سخت ییرها یبرا  
مناجات وجود دارد.  نیبخش دوم ا یتمام فرازهاکه در  ،شود یآغاز م «یموال ای یموال»مناجات با عبارت  نیبخش دوم ا

انسان در برابر  یو در کنار آن به ناتوان ردیگ یاش مورد خطاب قرار م ات شناخته شدهو صف یاز اسام یکیخدا با سپس 

.شود یاز خداوند درخواست رحمت و شفقت م ،مناجات نیهر فراز از ا انیدر پا و شود یاشاره م اوقدرت   
 یبه جا یانسان چیجزا هدر روز  ، اینکهجانکاه روز یها یسختاشاره به برخی از برخی ازموضوعات این مناجات شامل:

که در آن پوزش خواستن  یروز ،کشند یها تنها بار گناهان خود را به دوش م و هر کدام از انسان شود یمجازات نم یگرید
موضوع اشاره  نیبه ا نیهمچن .فرار از مجازات وجود ندارد یبرا یکارساز نخواهد بود و راه گریاز گناهان انجام شده د

 ایهمسر  ریخود نظ کانیاز نزد یکی توانستند یکاش م یکه ا کنند یکاران آرزو م از گناه یا که در روز جزا عده شود یم

ها  ندارد و تمام انسان دکس وجو چیه یامکان برا نیاما ا ،کنند یگناهان معرف یتحمل جزا یخود برا یفرزندان را به جا
.اند را پس بدهند انجام داده خود یکه در طول زندگ یل ناپسنداعماتاوان  دیبا  

 

السالم هيعل نيرالمؤمنيمناجات حضرت اممتن   

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

َ بِقَلْبٍ سَِليٍم، َو أَ أ یََدْیِه یَقُوُل   ْسأَلَُك اْْلََماَن یَْوَم یََ َُّ  الَّهاِلُم عَلىللهُهمه إِنِِّي أَْسأَلَُك اْْلََماَن یَْوَم ال یَنْفَُع ماٌل َو ال بَنُوَن إِاله َمْن أَتَى َّللاه

ََْرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيماهُْم فَيُْؤخَ  . َو أَْسأَلَُك اْْلََماَن یَْوَم یُ ُسوِل سَبِيالا هَخْذُت َمَع الره ْْداِم، َو أَْسأَلَُك اْْلََماَن یا لَْيتَنِي ات ي َو اْْلَ ِِ ذُ بِالنهوا

اِلِميَن یَْوَم ال یَْجِزي واِلٌد َعْن َولَِدِه َو ال َمْولُوٌد هُ  ِ َحقٌّ َو أَْسأَلَُك اْْلََماَن یَْوَم ال یَْنفَُع الَّه ا، إِنه َوْعَد َّللاه َو جاٍز َعْن واِلِدِه شَْيئا

نَةُ َو لَُهْم ُسوُء الدهاِر، َو أَْسأَلَُك اْْلََماَن یَْوَم ال تَْمِلُك نَْفٌس ِلنَْفٍس شَ  َْ ِذَرتُُهْم َو لَُهُم الله َْ ا َو اْْلَ َم ِ ْيئا ْمُر یَْوَمئٍِذ لِِله  
 

از تو امان مى خواهم، روزى كه سودى ندهد مال و فرزندان مگر كسى كه دلى به تمام معنى سالم نزد خدا آرد، و از  ایخدا
كردم.  گوید اى كاش همراه پیامبر راه خدا را انتخاب مى هر دو دستش را، و مى ردیگ خواهم روزى كه ستمكار مى تو امان مى

ها بگیرندشان و از تو امان  كاران به نشانه هایشان، و به پیشاني ها و قدم شوند گناه ختهخواهم روزى كه شنا امان مى و از تو 

كند پدرى از فرزندش، و نه فرزندى كفایت كننده است از پدرش به هیچ وجه، البته وعده خدا  خواهم روزى كه كفایت نمى مى
دهد، و بر ایشان است لعنت و عذاب و شكنجه  عذرخواهى ستمكاران سود نمى خواهم روزى كه از تو امان مى و حق است

خواهم روزى كه كسى براى كسى اختیار چیزى را ندارد، و اختیار همه چیز در آن روز براى  سراى آخرت و از تو امان مي
 خداست

 

ِه َو أَبِيِه، َو ِاِحبَتِِه َو بَنِيهِ، ِلكُِلِّ اْمرِ  ٍئ ِمْنُهْم یَْوَمئٍِذ َشأٌْن یُْْنِيِه، َو أَْسأَلَُك اْْلََماَن َو أَْسأَلَُك اْْلََماَن یَْوَم یَِفر  اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ، َو أُِمِّ

ا ثُمه  یَْوَم یََود  اْلُمْجِرُم لَْو یَفْتَِدي ِمْن َعذابِ یَْوِمئِذٍ  بِبَنِيِه، َو ِاِحبَتِِه َو أَِخيِه، َو فَِصيلَتِِه الهتِي تُْؤِویِه، َو َمْن فِي اْْلَْرِض َجِميَا
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اَعةا ِللشهوى یُْنِجيِه، َكاله إِنهها لََّى  اْلَمْولَى، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي . َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت اْلَمْولَى َو أَنَا الََْْبُد، َو هَْل یَْرَحُم الََْْبَد إِاله  ، نَزه

ِزیُز َو أَنَا الذهِليُل، َو هَْل یَْرَحُم الذهلِيَل إِاله أَْنَت اْلَماِلُك َو أَنَا اْلَمْملُوُك، َو هَْل یَْرَحُم اْلَمْملُوَك إاِله اْلَماِلُك، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَنَْت اْلََ 

َت اْلَََِّيُم َو أَنَا ْواَلَي أَْنَت الَْخالُِق َو أَنَا اْلَمْخلُوُق، َو هَْل یَْرَحُم اْلَمْخلُوَق إِاله اْلَخالُِق، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَنْ اْلََِزیُز. َمْواَلَي یَا مَ 

يَف إِاله الْقَِوي  اْلَحِقيُر، َو هَْل یَْرَحُم الَْحقِيَر إِاله اْلَََِّيُم، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت الْقَِوي  َو أَنَ  َِ يُف، َو هَْل یَْرَحُم الضه َِ ا الضه  
 

از برادر و پدر و مادر و همسر و فرزندانش. و براى هركدام از آنها  ندخواهم روزى كه انسان فرار مى ك و از تو امان مى

دوست دارد، اگر بتواند از  كار خواهم روزى كه گناه در آن روز كارى است، كه آن كار او را بس است، و از تو امان مى
زمین است بها بدهد  وىگیرند و هركه در ر عذاب آن روز، پسرانش و همسرش و برادرش و خویشانش كه او را در بر مى

 !سپس این بها دادن او را نجات دهد هرگز
ن، تو موالیى و من پوست اعضا براى سوزاندن است! موالیم اى موالى م ی ور است، بركننده عذاب الهى آتشى شعله همانا

كند به بنده جز موال؟  كند به بنده جز موال؟ موالیم اى موالى من، تو مالكى و من مملوكم، آیا رحم مى ام، آیا رحم مى بنده

كند به خوار جز عزیز؟ موالیم اى موالى من، تو خالقى، من  آیا رحم مى خوار،موالیم اى موالى من، تو عزیزى و من 
كند به ناچیز جز  كند به مخلوق جز خالق؟ موالیم اى موالى من تو باعظمتى و من ناچیز، آیا رحم مى مخلوق، آیا رحم مى

كند به ناتوان جز نیرومند؟ باعظمت؟ موالیم اى موالى من، تو نیرومندى و من ناتوان آیا رحم مى  
 

، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت اْلُمَِْطي َو أَنَا السهائُِل َو هَْل یَْرَحُم یَا َمْواَلَي أَنَْت اْلَْنِي  َو أَنَا اْلفَقِيُر، َو هَْل یَرْ  َمْواَليَ  َحُم اْلفَقِيَر إِاله اْلَْنِي 

ائَِل إِاله اْلُمَِْطي. َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَنَْت اْلَحي   ، َمْواَل  السه َي یَا َمْواَلَي أَْنَت الْبَاِْي َو أَنَا َو أَنَا اْلَميُِِّت َو هَْل یَْرَحُم اْلَميَِِّت إِاله اْلَحي 

ائِلُ، َو هَلْ  ائُِم َو أَنَا الزه ائِلَ  یَْرَحُم الاْلفَانِي َو هَْل یَْرَحُم اْلفَانَِي إِاله الْبَاِْي، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت الده إِاله الدهائُِم. َمْواَلَي یَا َمْواَلَي  زه

اِزُق َو أَ  اِزُق، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت اْلَجَواُد َو أَنَا الْبَخِ أَْنَت الره يُل، َو هَْل یَْرَحُم الْبَِخيَل إِاله نَا اْلَمْرُزوُق، َو هَْل یَْرَحُم اْلَمْرُزوَق إِاله الره

ُم اْلُمبْتَلَى إِاله اْلُمََافِيیَا َمْواَلَي أَْنَت اْلُمََافِي َو أَنَا اْلُمْبتَلَى، َو هَْل یَْرحَ  اَليَ اْلَجَواُد، َموْ   

 

نیاز؟ موالیم اى موالى من، تو عطا  كند به نیازمند جز بى موالیم! اى موالى من تو بى نیازى و من نیازمند، آیا رحم مى
ه كند ب كند به سائل جز عطابخش؟ موالیم اى موالى من، تو زنده اى و من مرده آیا رحم مى بخشى و من سائل، آیا رحم مى

كند به فانى جز باقى؟ موالیم اى موالى من تو پاینده  مرده جز زنده؟ موالیم موالى من تو باقى هستى و من فانى، آیا رحم مى
كند به از بین رونده جز پاینده؟ موالیم اى موالى من، تو روزى دهنده اى و من روزى  اى و من از بین رونده، آیا رحم مى

روزى داده شده جز روزى دهنده؟داده شده، آیا رحم مى كند به   

موالیم! اى موالى من، تو جودمندى و من بخیل، آیا رحم مى كند به بخیل جز جودمند؟ موالیم اى موالى من، تو عافیت 
 بخشى و من گرفتار، آیا رحم مى كند به گرفتار جز عافیت بخش؟

 

يُر، َمْواَليَ  ِْ ، َو هَْل  یَا َمْواَلَي أَنَْت اْلكَبِيُر َو أَنَا الصه يَر إِاله اْلَكبِيُر، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت اْلَهاِدي َو أَنَا الضهال  ِْ َو هَْل یَْرَحُم الصه

ْحمَ  اله إِاله الَْهاِدي، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت الره ْحَمُن، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت  َو أَنَا اْلَمْرُحومُ، َو هَْل یَْرَحُم اْلَمْرُحوَم إِاله  نُ یَْرَحُم الضه الره

ْلطَاُن َو أَنَا اْلُمْمتََحُن، َو هَْل یَْرَحُم اْلُمْمتََحَن إِاله الس لَْطانُ   الس 
 

موالیم اى موالى من تو بزرگى و من كوچكم، آیا رحم مى كند به كوچك جز بزرگ؟ موالیم اى موالى من، تو راهنمایى و 
رحم مى كند به گمراه جز راهنما؟ موالیم اى موالى من تو رحم كننده اى و من رحم شده، آیا رحم مى كند به من گمراه، آیا 

شده به   كند به آزمایش رحم شده جز رحم كننده؟ موالیم اى موالیم من، تو سلطانى و من آزمایش شده به بالها، آیا رحم مى

 بالها جز سلطان؟
 

ِليلُ، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت اْلَْفُ  یَا َمْواَلَي أَنْتَ  َمْواَليَ  ِليُل َو أَنَا اْلُمتََحيُِِّر، َو هَْل یَْرَحُم اْلُمتََحيَِِّر إِاله الده وُر َو أَنَا اْلُمْذنُِب َو هَْل الده

لُوُب، َو هَْل یَْرَحُم اْلَمْْلُوَب إِاله اْلَْاِلُب، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت اْلَْاِلُب َو أَنَا اْلمَ  تَ یَْرَحُم اْلُمْذنَِب إِاله اْلَْفُوُر، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَنْ  ْْ

. َمْواَلَي یَا َمْواَلَي أَْنَت اْلُمتََكبُِِّر وَ  ب  ب  َو أَنَا اْلَمْربُوُب َو هَْل یَْرَحُم اْلَمْربُوَب إِاله الره اِشَع إِاله َو هَْل یَْرَحُم الْخَ  اِشُع، أَنَا اْلخَ الره

ْحَساِن، َو الطهْوِل َو ااِلْمتِنَاِن، اْلُمتَكَبُِِّر، َمْواَلَي یَا َمْواَلَي اْرَحْمنِي بَِرْحَمتَِك، َو اْرَض َعنِِّي بُِجوِدَك َو َكَرِمَك، یَا ذَا الُْجوِد َو ا ْْلِ

اِحِمين .بَِرْحَمتَِك یَا أَْرَحَم الره  

 
كند به سرگردان جز دلیل و رهنما؟ موالیم اى موالى من  ما و من سرگردان، آیا رحم مىموالیم اى موالى من تو دلیلى و رهن

كار جز آمرزنده؟ موالیم اى موالى من، تو غالبى و من مغلوب، آیا رحم  كند به گناه كار، آیا رحم مى تو آمرزنده اى و من گناه
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كند به پروریده جز پرورنده؟  من پروریده، آیا رحم مىكند به مغلوب جز غالب؟ موالیم اى موالى من تو پرورنده اى و  مى

منش؟ موالیم اى موالى من به من  كند به فروتن جز بزرگ منشى و من فروتن، آیا رحم مى موالیم اى موالى من، تو بزرگ
رحم كن به رحمتت و به جود و كرم، و فضلت از من راضى شو، اى داراى جود و احسان و عطا و بخشندگى، به 

.ترین مهربانان ات اى مهربان انىمهرب  
 

 

 
 

 سایت اینترنتی گلزارنور
http://golzarenoor.ir 
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