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خمس عشرششم مناجات   

(شکرگزاران)مناجات شاکرين  

 

گانه است که از امام سجاد )ع( نقل شده  پانزده یها مناجات شکرگزاران، از مناجات ای نيُمناجاُت الشّاِکر

و  یبندگان در قدردان یکوتاه زیو ن یخدا، عجز از شکرگزار یها نعمت یو عوامل غفلت از شکرگزار
.برد یرا نام م یمعنوو  یماد یها مناجات است که امام سجاد )ع(، نعمت نیشکر آنها از موضوعات ا  

 

ْحَمِن الره  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه  

 
 إِلَِهي أَذَْهلَنِي َعْن إِقَاَمِة شُْكِرَك تَتَابُُع َطْولِكَ 

 خدایا، پیاپى آمدن كرمت، بر پا داشتن سپاست را از یاد من برد
 

 َو أَْعَجَزنِي َعْن إِْحَصاِء ثَنَائَِك فَيُْض فَْضِلكَ 

ساخت  و فراوانى بخششت مرا از شمارش ستایشت درمانده  
 

ِذْكِر َمَحاِمِدَك تََرادُُف عََوائِِدكَ َو َشغَلَنِي َعْن   

 و در پى هم آمدن احسانت مرا از یاد اوصاف نیكت بازداشت
 

 َو أَْعيَانِي َعْن نَْشِر َعَواِرفَِك تََواِلي أَيَاِديكَ 

 و پشت هم رسیدن نعمتهایت مرا از گسترش خوبیهایت درمانده نمود
 

النهعَْماِء َو قَابَلََها بِالتهقِْصيرِ َو َهذَا َمقَاُم َمِن اعْتََرَف بِسُبُوغِ   

كه به برازندگى نعمتهاى تو و در برابر آن به كوتاهى خود اعتراف دارد و این است جایگاه آن  
 

ِحيُم الْبَرُّ الْكَِريمُ  ُءوُف الره هْضيِيعِ َو أَنَْت الره ْهَماِل َو الت  َو َشِهدَ َعلَى نَفِْسِه بِاْْلِ
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دهند و تویى دلجو، مهربان، نیكوكار   ى در بندگى و هدر دادن نعمتها گواهى مىزیان خود به سست  به
 كریم

 
اِجينَ   الهِذي ال يَُخيُِّب قَاِصِديِه َو ال يَطُْردُ َعْن فِنَائِِه آِملِيِه بَِساَحتَِك تَُحطُّ ِرَحاُل الره

آید بار  ند، به آستانت فرود مى را  كند، و آرزومندش را از درگاهش نمى نمى   اش را محروم  كه خواهنده
 امیدواران

 
يَاِس   َو بِعَْرَصتَِك تَِقُف آَمالُ الُْمسْتَْرفِِديَن فاَل تُقَابِْل آَمالَنَا بِالتهْخيِيِب َو اْْلِ

ایستد آرزوهاى عطاخواهان، پس آرزوهایمان را با محرومیت و ناامیدى  رحمت تو مى   و در درگاه
 روبرو مساز

 
باْلِس َو ال تُلْبِ  سْنَا ِسْربَاَل الْقُنُوِط َو اْْلِ  

 و جامه ناامیدى و دورى از رحمت را بر ما بپوشان
 

 إِلَِهي تََصاَغَر ِعنَْد تَعَاظُِم آالئَِك شُْكِري َو تََضاَءَل فِي َجنِْب إِْكَراِمَك إِيهاَي ثَنَائِي َو نَْشِري

ستایش و گزارشم از   و در كنار اكرامت بر من نماید،  خدایا در برابر بزرگى نعمتهایت سپاسم كوچك مى
دهد  آن خود را پست و ناچیز نشان مى  

 
َك ِمَن الِْعِزّ ِكلاَل يَماِن ُحلاَل َو َضَربَْت َعلَيه لََطائُِف بِِرّ  َجلهلَتْنِي نِعَُمَك ِمْن أَنَْواِر اْْلِ

هایى از عزت باالى سرم  ت خیمه ا نعمتهایت از انوار ایمان زینتهایى به من پوشاند، و لطایف نیكى 
 افراشت

 
قَتْنِي أَطَْواقا ال تُفَلُّ  هَدتْنِي ِمنَنَُك قاَلئَِد ال تَُحلُّ َو طَوه  َو قَل

اى به گردنم افكند كه هرگز باز نشود، و طوقهایى بر من آویخت كه به  بندهاى زیبنده  و عطاهایت گردن

 هیچ روى گسسته نگردد
 

ةٌ َضعُ  َف لِسَانِي َعْن إِْحَصائَِها َو نَعَْماُؤَك َكثِيَرةٌ قَُصَر فَْهِمي َعْن إِْدَراِكَهافَآالُؤَك َجمه  

عطاهاى انبوهت زبانم را از شمردنش ناتوان ساخته، و نعمتهاى فراوانت فهمم را از دریافتشان كوتاه 
 نموده

 
ْكِر َو شُ  ْكِري إِيهاَك يَفْتَِقُر إِلَى شُْكر  فَْضال َعِن اْستِقَْصائَِها فََكيَْف ِلي بِتَْحِصيِل الشُّ  

سپاسم   پذیر است در حالى كه ات چگونه براى من امكان تا چه رسد به بررسى كامل آنها، سپاسگزارى 
 نسبت به تو خود نیازمند سپاسى دیگر است

 
 فَكُلهَما قُلُْت لََك الَْحْمدُ َوَجَب َعلَيه ِلذَِلَك أَْن أَقُوَل لََك الَْحْمدُ 

هر نوبت كه گفتم تو را سپاس، بر من واجب شد كه به خاطر آن باز بگویم تو را سپاس پس  
 

ْم َعلَيْنَا َسَوابَِغ النِّعَمِ   إِلَِهي فَكََما َغذهيْتَنَا بِلُْطِفَك َو َربهيْتَنَا بُِصنِْعَك فَتَِمّ
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ى سرشارت را بر ما به یا همانگونه كه ما را به لطف طعام دادى و با احسانت پروریدى پس نعمتهااخد
 انجام رسان

 
 َو اْدفَْع عَنها َمَكاِرهَ النِّقَِم َو آتِنَا ِمْن ُحظُوِظ الدهاَريِْن أَْرفَعََها َو أََجلهَها عَاِجال َو آِجال

هاى هر دو جهان باالتر و برترش را چه اینك و   و ناگواریهاى ناخوشایند را از ما دور كن، و از بهره
به ما عنایت كنچه در آینده   

 
 َو لََك الَْحْمدُ َعلَى ُحْسِن باَلئَِك َو سُبُوغِ نَعَْمائَِك َحْمدا يَُوافُِق ِرَضاكَ 

ات باشد  بر خوبى آزمونت و بر نعمتهاى سرشارت،سپاسى كه درخور خشنودى  تو را سپاس  
 

َك َو نََداَك يَا َعِظيُم يَا َكِريُم بِ  اِحِمينَ َو يَْمتَِري الْعَِظيَم ِمْن بِِرّ .َرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الره  

.ترین مهربانان ات اى مهربان كند،اى بزرگ، اى كریم، به مهربانى   و خیر وجودت را به جانب ما جلب  
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