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 مناجات سوم خمس عشر

(نيااسمناجات تر) نيمناجات الخائف  

مناجات خداترسان و از مجموعه مناجات  یباشد به معنا یکه مناجات سوم خمس عشر م نیمناجات الخائف
مناجات توجه به  نیموضوعات مطرح شده در ا نیالسالم است که مهم تر هیپانزده گانه امام سجاد عل یها

 یم یبه رحمت اله دیاز گناه و ام یمانیاظهار پش نیو همچن یو ترس و خوف از عذاب اله میگناهان و ب

.باشد  

 

ْحَمِن  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره  

 

يَماِن بَِك تُعَِذِّبُنِي أَْم بَعَْد ُحبِِّي إِيهاَك تُبَِعِّدُنِي  إِلَِهي أَ تََراَك بَعَْد اْْلِ

نمایى كه پس از ایمانم به تو عذابم نمایى؟ یا پس از عشقم به تو از خود دورم سازى  خدایا آیا چنین مى  
 

تَْحِرُمنِي أَْم َمَع اْستِْجاَرتِي بِعَفِْوَك تُْسلُِمنِيأَْم َمَع َرَجائِي ِلَرْحَمتَِك َو َصفِْحَك   

ام به گذشتت رهایم نمایى  ات محرومم سازى، یا با پناه جویى  پوشى و چشم   یا با امید به رحمت  
 

ي أَْم ِللْعَ  نَاِء َربهتْنِيَحاَشا ِلَوْجِهَك الْكَِريِم أَْن تَُخيِِّبَنِي لَيَْت ِشعِْري أَ لِلشهقَاِء َولَدَتْنِي أُِمِّ  

دانستم كه آیا مادرم   هرگز چنین نیست! از ذات بزرگوارت به دور است كه محرومم كنى، اى كاش مى
 مرا براى بدبختى به دنیا آورده، یا براى رنج كشیدن و زحمت پرورانده است

 
ِل السهعَادَِة َجعَلْتَنِيفَلَيْتَْها لَْم تَلِْدنِي َو لَْم تَُربِِّنِي َو لَيْتَنِي َعِلْمُت أَ ِمْن أَهْ   

اگر چنین است كاش مرا نزاده و نپرورانده بود، و اى كاش آگاه بودم كه آیا مرا از اهل سعادت قرار داده  
 

 َو بِقُْربَِك َو ِجَواِرَك َخَصْصتَنِي فَتَقَره بِذَِلَك َعيْنِي َو تَْطَمئِنه لَهُ نَفِْسي

تا به این سبب چشمم روشن و جانم آرام گیرد؟  اى  و به قرب و جوارت اختصاص داده  
 

ْت َساِجَدةً ِلعََظَمتَِك أَْو تُْخِرُس أَلِْسنَةً نََطقَْت بِالثهنَاِء َعلَى َمْجِدَك وَ  دُ ُوُجوها َخره   َجلالَتِكَ إِلَِهي َهْل تَُسِوِّ
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نى، یا زبان هایى را كه ك مى   كنان به خاك افتاده سیاه هایى كه در برابر عظمتت سجده   خدایا آیا چهره
نمایى؟  براى بزرگى و شكوهت به ستایش گویا شده ناگویا مى  

 
 أَْو تَطْبَُع َعلَى قُلُوٍب انَْطَوْت َعلَى َمَحبهتَِك أَْو تُِصمُّ أَْسَماعا تَلَذهذَْت بِسََماعِ ِذْكِرَك فِي إَِرادَتِكَ 

ا گوش هایى را كه از شنیدن ذكرت در راه رضایت زنى، ی به محبتت پیچیده شده مهر مى   یا بر دلهایى كه
كنى لذّت برده ناشنوا مى   

 
 أَْو تَغُلُّ أَكُفِّا َرفَعَتَْها اْْلَمالُ إِلَيَْك َرَجاَء َرأْفَتِكَ 

بندى ات به سویت بلند كرده و به زنجیر مى  یا دستهایى را كه آرزوهاى به امید مهرورزى   
 

هى نَِحلَْت فِي ُمَجاَهدَتِكَ أَْو تُعَاقُِب أَبْدَانا عَِملَ  ْت بَِطاعَتَِك َحت  

كنى  ات الغر شده مجازات مى كوشش در بندگى   یا بدنهایى را كه در طاعتت كوشیده تا جایى كه در راه  
 

ِديَك أَبَْواَب َرْحَمتِكَ   أَْو تُعَِذُِّب أَْرُجلا َسعَْت فِي ِعبَاَدتَِك إِلَِهي ال تُغِْلْق َعلَى ُمَوِحِّ

نمایى، خدایا درهاى رحمتت را بر یكتاپرستان   هایى را كه در راه عبادتت پوییده به عذاب دچار مىیا پا
 مبند

 
َها بَِمَهانَِة ِهْجَرانِكَ َو ال تَْحُجْب ُمْشتَاقِيَك َعِن النهظَِر إِلَى َجِميِل ُرْؤيَتَِك إِلَِهي نَفٌْس أَْعَزْزتََها بِتَْوِحيِدَك َكيَْف تُِذلُّ   

گانت را از نگاه به زیبایى دیدارت محروم مساز، خدایا جانى را كه به توحیدت عّزت بخشیدى، و شیفت

كنى  چگونه به خوارى هجرانت ذلیل مى  
 

تَِك كَيَْف تُْحِرقُهُ بَِحَراَرِة نِيَرانِكَ   َو َضِميٌر انْعَقَدَ َعلَى َمَوده

سوزانى؟ مى بسته، چگونه به سوز آتشت   ات پیمان و باطنى كه بر دوستى   
 

 إِلَِهي أَِجْرنِي ِمْن أَلِيِم َغَضبَِك َو َعِظيِم َسَخِطكَ 

 خدایا از دردناكى خشمت و بزرگى ناخشنودیت پناهم ده
 

هارُ  اُر يَا غَفهاُر يَا َست  يَا َحنهاُن يَا َمنهاُن يَا َرِحيُم يَا َرْحَماُن يَا َجبهاُر يَا قَهه

پوش  مهربان، اى بخشاینده، اى جبّار، اى چیره، اى آمرزنده، اى پردهاى پرمهر، اى منّت گذار، اى   
 

نِي بَِرْحَمتَِك ِمْن َعذَاِب النهار َو فَِضيَحِة الْعَاِر إِذَا اْمتَاَز اْْلَْخيَاُر ِمَن اْْلَْشَرارِ   نَِجِّ

شوندبه مهرت مرا از شكنجه آتش و رسوایى ننگ رهایى بخش، آنگاه كه نیكان از بدان جدا   
 

 َو َحالَِت اْْلَْحَواُل َو َهالَِت اْْلَْهَواُل َو قَُرَب الُْمْحِسنُونَ 

ها بهراسند، و نیكوكاران به خوشبختى نزدیك شوند  و حالتهاى دگرگون گردد و هراسنده  
 

 َو بَعُدَ الُْمِسيئُوَن َو ُوفِِّيَْت كُلُّ نَفٍْس َما َكَسبَْت َو هُْم ال يُظْلَُمونَ 

ز آن دور گردند، و به هركسى برابر آنچه انجام داده جزاى برازنده داده شود و هرگز به آنان و بدكاران ا
 ستم نشود
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