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هم خمس عشرزدسيمناجات   

خدا گانادکننديمناجات  اي نيُمناجاُت الذّاِکر  

پانزده گانه نقل شده از امام سجاد )ع( است.  یها خدا، از مناجات ادکنندگانیمناجات  ای نيُمناجاُت الذّاِکر  

و  ادیاثار و برکات  انیکردن خداوند و ب ادیبنده با خداوند متعال و  یمناجات و گفتگو نیمناجات ذاکر
لق مناجات خداوند مورد و مت نیاست که در ا یعیاست و طب یاوصاف و کماالت اله انیذکر خداوند و ب

 یخداوند را به جا ادیحق ذکر و  میتوان یشده که ما نم دیمطلب تاک نیمناجات بر ا نیدر ا .ذکر باشد
.میآور   

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
ْهتَُك ِمْن ]َعنْ  [ ِذْكِري إِيهاكَ  إِلَِهي لَْو ال الَْواِجُب ِمْن قَبُوِل أَْمِرَك لَنَزه  

داشتمت از اینكه ذكر تو گویم خدایا اگر پذیرش فرمانت بر من واجب نبود هر آینه پاك نگاه مى   
 

 َعلَى أَنه ِذْكِري لََك بِقَْدِري ال بِقَْدِرَك َو َما َعَسى أَْن يَبْلَُغ ِمقَْداِري َحتهى أُْجعََل َمَحال ِلتَقِْديِسكَ 

تواند باال رود  چه ذكر من تو را به اندازه كاستى من است نه برازنده كمال تو،شأن و اندازه من چقدر مى 
 تا ظرف تقدیس تو قرار گیرم؟

 
ْن أَْعَظِم النِّعَِم َعلَيْنَا َجَريَاُن ِذْكِرَك عَلَى أَلِْسنَتِنَاَو مِ   

ترین نعمتها بر ما جارى شدن ذكر تو بر زبان ماست از بزرگ  
 

 َو إِذْنَُك لَنَا بِدَُعائَِك َو تَنِْزيِهَك َو تَْسبِيِحكَ 

ات به ماست كه تو را بخوانیم و تنزیه و تسبیح گوییم و اجازه   
 

ي فَأَلِْهْمنَا ِذْكَرَك فِي الَْخالِء َو الَْمالِء َو اللهيِْل َو النهَهارِ إِلَهِ   

 خدایا پس ذكرت را به ما الهام كن در نهان و آشكار و شب و روز
 

 ِّ اِء َو آنِسْنَا بِالِذّْكِر الَْخفِي ره اِء َو الضه ْسَراِر َو فِي السهره ْعالِن َو اْْلِ  َو اْْلِ

ن، و در خوشى و ناخوشى و ما را به ذكر پنهان مأنوس فرماو پیدا و پنها  
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 ِّ ِكيِّ َو السهعْيِ الَْمْرِضيِّ َو َجاِزنَا بِالِْميَزاِن الَْوفِي  َو اْستَعِْملْنَا بِالْعََمِل الزه

 و به عمل پاكیزه و كوشش پسندیده بكار گیر، و به میزان كامل پاداشمان ده
 

 ُ ُ إِلَِهي بَِك هَاَمِت الْق لُوُب الَْوالَِهةُ َو َعلَى َمعِْرفَتَِك ُجِمعَِت الْعُقُولُ الُْمتَبَايِنَة  

اند  گرد آمده  خدایا دلهاى عاشق شیفته تواند، و خردهاى جداى از هم بر معرفتت  
 

 فاَل تَطَْمئِنُّ الْقُلُوُب إاِل بِِذْكَراَك َو ال تَْسكُُن النُّفُوُس إاِل ِعنَْد ُرْؤيَاكَ 

ات راحتى نیابند بدین خاطر دلها آرام نگیرند جز به یاد تو، و جانها جز به هنگام مشاهده   
 

 أَنَْت الُْمَسبهُح فِي كُِلّ َمكَاٍن َو الَْمعْبُودُ فِي كُِلّ َزَماٍن َو الَْمْوُجودُ فِي كُِلّ أََوانٍ 

اى مواره روزگار بوده اى در هرگاه و در ه اى، در هرجا، و پرستیده گشته   شده تو تنزیه   
 

 َو الَْمْدعُوُّ بِكُِلّ ِلَساٍن َو الُْمعَظهُم فِي كُِلّ َجنَاٍن َو أَْستَغِْفُرَك ِمْن كُِلّ لَذهٍة بِغَيِْر ِذْكِركَ 

اى از هر لذّتى به جز ذكر تو اى، و در هر دلى بزرگداشت شده   خوانده شده  و به هر زبان  
 

غَيِْر أُنِْسَك َو ِمْن كُِلّ سُُروٍر بِغَيِْر قُْربَِك َو ِمْن كُِلّ شُغٍْل بِغَيِْر طَاَعتِكَ َو ِمْن كُِلّ َراَحٍة بِ   

جز همدمى با تو، و از هر شادمانى به غیر قرب تو، و از هر شغلى جز طاعت تو   و از هر آسایشى
جویم  پوزش مى  

 
َ ِذْكرا َكثِيراإِلَِهي أَنَْت قُلَْت َو قَْولَُك الَْحقُّ يَأَيَُّها اله  ِذيَن َءاَمنُوا اذْكُُروا َّللاه  

اید خدا را بسیار یاد كنید و گفتارت حق است كه:اى كسانى كه ایمان آورده   تو گفتى  
 

 َو َسبُِّحوهُ بُْكَرةً َو أَِصيال َو قُلَْت َو قَْولَُك الَْحقُّ فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُمْ 

مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم ح گویید و تو گفتى و گفتارت حق است:و در بامداد و شامگاه او را تسبی  
 

 فَأََمْرتَنَا بِِذْكِرَك َو َوعَْدتَنَا َعلَيِْه أَْن تَذْكَُرنَا تَشِْريفا لَنَا َو تَفِْخيما َو إِْعَظاما

امت بخشیدن ما را به یاد كردنت فرمان دادى، و وعده فرمودى كه تو نیز از روى شرافت و عّزت و كر
 به ما، ما را یاد كنى

 
 َو َها نَْحُن ذَاِكُروَك َكَما أََمْرتَنَا فَأَنِْجْز لَنَا َما َوَعْدتَنَا

ات وفا كن كنیم، پس تو نیز به وعده   اكنون برابر با فرمانت تو را یاد مى  
 

اِحِمينَ   يَا ذَاِكَر الذهاِكِريَن َو يَا أَْرَحَم الره

.ترین مهربانان اى یادآور یادكنندگان، و اى مهربان  
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