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(کنندگان تيشکا)نيمناجات الشاک  

پانزده گانه است که از امام سجاد )ع( نقل  یها کنندگان، از مناجات تیمناجات شکا ای نیمناجات الشاک
نفس  یها یژگیمناجات درباره و نیدر ا ع است. حضرت طانیاز نفس و ش تیشده و موضوع آن شکا

.سخن گفته است طانیش یها یاماره و دشمن  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
اَرةً  َو إِلَى الَْخِطيئَِة ُمبَاِدَرةً إِلَِهي إِلَيَْك أَْشكُو نَفْسا بِالسُّوِء أَمه  

كنم، همان نفسى كه شتابنده به سوى خطا خدایا از نفسى كه فراوان به بدى فرمان میدهد به تو شكایت مى   
 

َضةً تَْسلُُك بِي َمسَاِلَك الَْمَهالِكِ   َو بَِمعَاِصيَك ُمولَعَةً َو لِسََخِطَك ُمتَعَِرِّ
كشاند خشم توست، نفسى كه مرا به راه هالكت مى و آزمند به انجام گناهان، و در معرض   

 
 َو تَْجعَلُنِي ِعنَْدَك أَْهَوَن َهاِلٍك َكثِيَرةَ الِْعلَِل َطِويلَةَ اْْلََملِ 

دهد، بیماریهایش بسیار، آرزویش دراز است شدگان قرار مى   ترین تباه  ام را نزد تو از پست  و هستى  
 

َها الشهرُّ تَْجَزعُ وَ  إِْن َمسهَها الَْخيُْر تَْمنَُع َميهالَةً  إِْن َمسه  
ورزد  كند، و اگر خیرى به او رسد از انفاقش دریغ مى تابى مى  اگر گزندى به او در رسد بى   

 
فُنِي  ةً بِالْغَفْلَِة َو السهْهِو تُْسِرعُ بِي إِلَى الَْحْوبَِة َو تُسَِوِّ هْوبَةِ إِلَى اللهِعِب َو اللهْهِو َمْملُوه بِالت  

راند،  و هوسرانى میل بسیار دارد، از غفلت و اشتباه آكنده است، مرا به تندى به جانب گناه مى   به بازى
كند و با من در توبه و ندامت امروز و فردا مى   

 
ا يُِضلُّنِي َو َشيَْطانا يُغِْوينِي قَْد َمََلَ بِالَْوْسَواِس َصدْ  ِريإِلَِهي أَْشكُو إِلَيَْك َعدُوِّ  

كنم  برد به تو شكایت مى ام مى  كند و از شیطانى كه به بى راه ه خدایا از دشمنى كه گمراهم مى   
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نْيَا  َو أََحاَطْت َهَواِجسُهُ بِقَلْبِي يُعَاِضدُ ِلَي الَْهَوى َو يَُزيُِِّن ِلي ُحبه الدُّ

ا فرا گرفته است، شیطانى كه هاى خطرناكش قلبك ر  ام را از وسوسه انباشته و زمزمه شیطانى كه سینه 

بخشد كند،و عشق به دنیا را در دیدگانم زیور مى   با هوا و هوس برایم كمك مى  
 

لْفَى اَعِة َو الزُّ  َو يَُحوُل بَيْنِي َو بَيَْن الطه
افكند و بین من و بندگى و مقام قرب پرده مى   

 
يِْن َو الطهبْعِ ُمتَلَبِِّسا إِلَِهي إِلَيَْك أَْشكُو قَلْبا قَاِسيا َمَع الَْوْسَواِس  ُمتَقَِلِّبا َو بِالره  

شود و به آلودگى گناه و سیاسى نافرمانى آلوده شده  خدایا از دل همچون سنگى كه با وسوسه زیرورو مى 
كنم به تو شكایت مى   

 
َها َطاِمَحةً   َو َعيْنا َعِن الْبَُكاِء ِمْن َخْوفَِك َجاِمدَةً َو إِلَى َما يَسُرُّ

آیند آن است  مناظرى كه خوش  ا از چشمى كه از گریه ناشى از هراس تو خشك شده، و در عوض بهخدای

كنم  خیره گشته به تو گالیه مى  
 

ةَ إِال بِقُْدَرتَِك َو ال نََجاةَ ِلي ِمْن َمَكاِرهِ الدُّنْيَا إِال بِِعْصَمتِكَ   إِلَهي ال َحْوَل ِلي َو ال قُوه
من جز به قدرت تو نیست، راه نجاتى از گرفتاریهاى دنیا جز نگهدارى تو خدایا توان و نیرویى براى 

باشد برایم نمى   
 

ضا َو ال تَُصيَِِّرنِي لِلِْفتَِن َغَرضا فَأَْسأَلَُك بِباَلَغِة ِحكَْمتَِك َو نَفَاِذ َمِشيهتَِك أَْن ال تَْجعَلَنِي ِلغَيِْر ُجوِدَك ُمتَعَِرِّ  
ات كه مرا جز جودت در معرض چیزى قرار ندهى، و   ، و نفوذ ارادهاز تو خواستارم به رسایى حكمتت

ها نگردانى هدف فتنه   
 

[َو كُْن ِلي َعلَى اْْلَعَْداِء نَاِصرا َو َعلَى الَْمَخاِزي َو الْعُيُوِب َساتِرا َو ِمَن الْباَلِء ]الْباَليَا  
از بال نگهدار پوش رسوائیها و عیوبم گردى، و و علیه دشمنانم یاور باشى،و پرده   

 
اِحِمينَ  .َواقِيا َو َعِن الَْمعَاِصي َعاِصما بَِرأْفَتَِك َو َرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الره  

.ترین مهربانان به مهر و رحمتت اى مهربان  ام باشى  و از گناهان بازدارنده  
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