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خمس عشر نهم مناجات  

درانمناجات دوست اي نيمناجات المحب    

 یگانه نقل شده از امام سجاد)ع( که حاو پانزده یها داران، از مناجات مناجات دوست ای نیُمناجاُت الُْمِحبّ
.خداست تیو لطف و عنا یاز جمله محبت خداوند، لوازم و آثار محبت به خداوند، و بندگ یمیمفاه  

چشم نواز است و  اریدر چشم دوستان خدا، بس یکه انوار قدس اله کند یم انی)ع( بنیالعابد نیامام ز 
 یکه از محبت خداوند برا یجی: همه آثار و نتادیفرما یرابطه عاشقانه خود با خداوند، م انیافزون بر ب

 یها هیسرما نیا به یخداست و تا او اراده نکند کس تیاز لطف و عنا یناش شود، یدوستانش حاصل م
عطا  یدوستدارانش را به و یکه دوست کند ی. و از خداوند درخواست مابدی یو ارزشمند دست نم یمتعال

نظاره کردن به جمالش  قیکه توف کند یمناجات از خداوند درخواست م نیا یانیکند. حضرت در فراز پا

از من  یرو گاه چیکرم به من بنگر و ه ولطف  دهیبه د ایخدا: دیفرما یکند. سپس م تیعنا شانیرا به ا
.در نزد خود قرار ده یابیبرمگردان و مرا از اهل سعادت و کام  

 
 
 

ح حمن الر  ميبسم هللا الر   

نام خداى بخشاینده مهربان به  
 

 
َمْن ذَاالهذى ذاَق َحالَوةَ َمَحبهتَِك فَراَم ِمنَْك بَدَالً َوَمْن ذَاالهذى اِلهى  

نیست كه شیرینى محبت تو را چشیده باشد و جز تو آهنگ دیگرى را بكند و كیست كه به مقام خدایا  
 

ُ  اَنِسَ  ِن اْصَطفَيْتَه بِقُْربَِك فَابْتَغى عَنَْك ِحَوالً اِلهى فَاْجعَلْنا ِممه  

كه تو انس گرفته باشد و درصدد روگرداندن از تو باشد خدایا قرار ده ما را از زمره كسانى قرب  
 

هئِكَ  ِلقُْربِكَ  قْتَهُ اِلى ِلقا َك َوَمَحبهتَِك َوَشوه َوِواليَتَِك َواَْخلَْصتَهُ ِلُود ِ  

قرب و دوستیت برگزیده اى و براى عشق و محبتت خالصش گردانده و به دیدارت شائقش كرده و  براى
 به قضا
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يْتَهُ  هئَِك َوَمنَْحتَهُ بِالنهَظِر اِلى َوَرضه َوْجِهَك َوَحبَْوتَهُ بِِرضاكَ  بِقَضا  

قدرت راضیش ساخته و به دیدن رویت به او نعمت بخشیده و به خوشنودى خویش مخصوصش گردانده و  
 

 ُ ْدِق فى ِجواِركَ  َواََعذْتَه اْتَهُ َمقْعََدالِص  ِمْن َهْجِرَك َوقاِلَك َوبَوه  

از غم هجران و فراقت پناهش داده و در جایگاه راستى در جوار خویش جایش داده و و  
 

 ُ رادَتِكَ بَِمعِْرفَتَِك َواَههلْتَهُ ِلِعبادَتَِك َوَهيهْمَت قَلْبَهُ الِ  َوَخَصْصتَه  

معرفت خویش مخصوصش كرده و براى پرستش و عبادتت او را الیق كردى و در ارادت خویش دل  به

ایش كردىشید  
 

ْغَت فُؤ اَدهُ ِلُحب ِكَ  َواْجتَبَيْتَهُ  لُِمشاَهدَتَِك َواَْخلَيَْت َوْجَههُ لََك َوفَره  

براى مشاهده جمالت انتخابش كردى و رویش را براى خودت از اغیار خالى كردى و دلش را براى  و
 محبت خویش فارغ كردى

 
 ُ بْتَه ُ  َوَرغه ُ  فيما ِعنَْدَك َواَلَْهْمتَه ِذْكَرَك َواَْوَزْعتَهُ شُْكَرَك َوشَغَلْتَه  

تنها بدانچه نزد تو است راغبش كردى و ذكر خویش را بدو الهام كردى و سپاسگزاریت را بدون  و
 نصیب كردى

 
َوَصيهْرتَهُ ِمْن صالِحى بَِريهتَِك َواْختَْرتَهُ ِلُمناجاتِكَ  بِطاَعتِكَ   

به طاعت خود سرگرمش ساختى و او را از بندگان شایسته ات گرداندى و براى مناجات خویش  و
 انتخابش كردى

 
ْن َداْءبُهُمُ  َوقََطعْتَ  َعنْهُ كُلهشَْىٍء يَقَْطعُهُ َعنَْك اَلل ُهمه اْجعَلْنا ِممه  

ا از كسانى كه شیوه شان در بریدى از او هر چه را كه موجب بریدنش از تو گردد خدایا قرار ده ما ر و
 زندگى

 
فَْرةُ َواالْنيُن ِجباهُُهْم ساِجدَة   ْرتِياحُ االْ  اِلَيَْك َوالَْحنيُن َوَدْهُرهُُم الزه  

با تو و زارى به درگاه تو است و روزگارشان آه و ناله است پیشانیهاشان در برابر عظمتت به  شادمانى

 خاك
 

هئِلَة  ِمنْ َوعُيُونُُهْم  ِلعََظَمتِكَ  ساِهَرة  فى ِخدَْمتَِك َودُُموعُُهْم سا  

و از دیدگانشان در خدمتت یكسره بیدار است و سرشكشان از افتاده  
 

َوقُلُوبُُهْم ُمتَعَل ِقَة  بَِمَحبهتَِك َواَفْئَِدتُُهْم ُمنَْخلِعَة  ِمْن َمهابَتِكَ  َخْشيَتِكَ   

زان و قلبهاشان از هیبتت از جا كنده شده استتو ریزان و دلهاشان به محبتت آوی ترس  
 

َمْن اَنْواُر قُْدِسِه اِلبْصاِر ُمِحب يِه راهئِقَة  َوسُبُحاُت َوْجِهِه ِلقُلُوبِ  يا  

كه انوار قدسش براى دیدگان دوستانش در كمال درخشندگى است و پرتوافكنیهاى جمالش براى قلوب اى  
 

قُلُوِب الُْمْشتاقيَن َويا غايَةَ اماِل الُْمِحب ينَ شاهئِفَة  يا ُمنى  عاِرفيهِ   
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زداینده )چركیها( است اى آرمان دل مشتاقان و اى منتهاى آرزوى دوستان عارفان  
 

ُحبهَك َوُحبه َمْن يُِحبَُّك َوُحبه كُل ِ عََمٍل يُوِصلُنى اِلى قُْربِكَ  اَْسئَلُكَ   

تو خواهم دوستى خودت و دوستى دوستدارانت و دوستى هر عملى كه مرا به قرب تو واصل گرداند از  
 

هئِداً اِلى َواَنْ  ا ِسواَك َواَْن تَْجعََل ُحب ى اِي اَك قا تَْجعَلََك اََحبه اِلَىه ِمم   

ا نسبت به تو جلودارم تو را در پیش من محبوبتر از ماسواى تو قرار دهد و از تو خواهم كه دوستیم ر و
 قرار دهى تا

 
َوشَْوقى اِلَيَْك ذائِداً َعْن ِعْصيانَِك َواْمنُْن بِالنهَظِر اِلَيْكَ  ِرْضوانِكَ   

به رضوانت بكشاند و اشتیاقم را به سویت چنان كنى كه بازدارنده از نافرمانیت باشد و بر من منت  مرا
 نِه به اینكه بر من توجهى

 
نْظُْر بِعَيِْن الُْود ِ َوالْعَْطِف اِلَىه َوال تَْصِرْف َعن ى َوْجَهكَ َوا َعلَىه   

و با دیده دوستى و عطوفت بر من بنگرى و رو از من مگردانى فرمایى  
 

اِحمينَ  ِمْن اَْهِل االْ  َواْجعَلْنى .سْعاِد َوالِْحْظَوِة ِعنْدََك ياُمجيُب يا اَْرَحَم الر   

.تمندان و بهره مندان نزد خود قرار دهى اى پاسخ دهنده اى مهربانترین مهربانانمرا از جمله سعاد و  
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