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خمس عشرهشتم مناجات   

(ارادتمندان)نيديمناجات المر  

         
ده از امام سجاد)ع(. وصول پانزده گانه نقل ش یها مناجات اهل ارادت، از مناجات ای نیدیالُمرُمناجاُت   

و  یوصول به مقصد آخرت و قرب اله یبرا یگوناگون یبه خداوند و تقرب به او، وجود راهها
 عیاحسان خداوند به بندگان مط شانیمناجات است و ا نیاز موضوعات ا ستهیهمسفران شا یها یژگیو
  .کند یم انیخداوند ب ژهیو رحمت و رأفت او در حق غافالن را به عنوان صفات و شیوخ

اگر تمام دفاتر عالم ( می فرماید: ی)فرزند عالمه طهران یطهران ینیمحمدمحسن حس دیهللا س تیآمرحوم 
الّسالم جارى گشته،  را ورق بزنیم از این مناجات كه از زبان وحى بر قلب مقّدس حضرت سّجاد علیه

ح مسیر نسبت به مسأله تر و رساتر در شوق و میل و رغبت و توّجه قلب و تصحی عباراتى عالیتر و راقى
الّسالم در این عرصه ید  العابدین علیه جّداً حضرت زین .توحید و معرفت حضرت حّق پیدا نخواهیم نمود

خورشید آسمان معرفت و عرصه توحید را براى سالكان و راهیان   بیضاء نموده است، و با این فقرات
حریم و كعبه مقصود و دلباختگان جمال ربوبى به تأللؤ و نورافشانى درآورده است و مسأله را تمام نموده 

.است  

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
ُ سُبَْحانََك َما  أَْضيََق الطُُّرَق َعلَى َمْن لَْم تَكُْن َدلِيلَه  

كه تو راهنمایش نباشى منّزهى تو، چه تنگ است راه ها بر كسى   
 

 ُ  َو َما أَْوَضَح الَْحقه ِعنْدَ َمْن َهدَيْتَهُ َسبِيلَه

دادى  كه راه را نشانش  و چه آشكار است حق نزد كسى  
 

ُوُصوِل إِلَيَْك َو َسيِِّْرنَا فِي أَقَْرِب الطُُّرِق لِلُْوفُوِد َعلَيْكَ إِلَِهي فَاْسلُْك بِنَا سُبَُل الْ   

ببر  ترین راه هاى ورود به بارگاهت خدایا ما را به راه هاى رسیدن به سرایت بكشان، و ما را از نزدیك  
 

ْل عَلَيْنَا الْعَِسيَر الشهِديدَ ْب َعلَيْنَا الْبَِعيَد َو سَِهِّ  قَِرِّ
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ر ما نزدیك كن، و دشوار و سخت را بر ما آسان گرداندور را ب  
 

َواِم يَْطُرقُونَ   َو أَلِْحقْنَا بِِعبَاِدَك الهِذيَن هُْم بَالْبَِداِر إِلَيَْك يُسَاِرعُوَن َو بَابََك َعلَى الده

لحق نماكوبند م شتابند، و همواره در رحمتت را مى   و ما را به آن بندگانت كه با چاالكى به سویت مى  
 

 َو إِيهاَك فِي اللهيِْل َو النهَهاِر يَعْبُدُوَن َو هُْم ِمْن َهيْبَتِكَ 

كنند، و از هیبتت در هراسند كه در هر شب و روز تو را عبادت مى  آنان  
 

َغائِبَ   ُمْشِفقُوَن الهِذيَن َصفهيَْت لَهُمُ الَْمشَاِرَب َو بَلهغْتَُهُم الره

هایشان با كامیابى رساندى  بندگانى كه آبشخورها براى آنان زالل كردى و به خواسته  
 

 َو أَنَْجْحَت لَهُمُ الَْمَطاِلَب َو قََضيَْت لَُهْم ِمْن فَْضِلَك الَْمآِربَ 

هایشان كامروا نمودى، و از روى فضلت حاجاتشان را برآوردى  و آنان را بر جوینده  
 

يْتَُهْم ِمْن َصافِي ِشْربِكَ َو َمََلَْت لَُهْم  َضَمائَِرهُْم ِمْن ُحبَِِّك َو َروه  

ات سیرابشان نمودى و نهادشان را از محبّتت آكنده ساختى، و از زالل چشمه   
 

لُوا  فَبَِك إِلَى لَِذيِذ ُمنَاَجاتَِك َوَصلُوا َو ِمنَْك أَقَْصى َمقَاِصِدِهْم َحصه

دست یافتند، و از حسن عنایت تو دورترین مقاصدشان را فراچنگ   تاینان به وسیله تو به لذّت مناجات

 آوردند
 

 فَيَا َمْن هَُو عَلَى الُْمقْبِِليَن عَلَيِْه ُمقْبٌِل َو بِالْعَْطِف َعلَيِْهْم عَائِدٌ ُمفِْضلٌ 

آور و بخشنده است كه بر روى آورندگان بر خویش روى آورد و با مهرورزى بر ایشان روى   اى كسى  
 

 َو بِالْغَافِلِيَن َعْن ِذْكِرِه َرِحيٌم َرُءوٌف َو بَِجذْبِِهْم إِلَى بَابِِه َودُودٌ َعطُوفٌ 

ورزان از یادش دلسوز و مهربان است، و براى جلب آنان به درگاهش با محبّت و عطوف   و به غفلت
 است

 
الهُْم ِعنَْدَك َمنِْزالأَْسأَلَُك أَْن تَْجعَلَنِي ِمْن أَْوفَِرِهْم ِمنَْك َحظِّا َو أَعْ   

خواهم مرا از كسانى قرار دهى كه بهره بیشترى از تو دارند، و برترین جایگاه را نزد تو   از تو مى
اند  نصیب خود ساخته  

 
 َو أَْجَزلِِهْم ِمْن ُوِدَِّك قِسْما َو أَفَْضلِِهْم فِي َمعِْرفَتَِك نَِصيبا

رسیده، و در معرفتت بهره بیشترى نصیب آنان گشته است  ترى به آنان  است سهم برجسته  و از دوستى  
 

تِي َو انَْصَرفَْت نَْحَوَك َرْغبَتِي  فَقَِد انْقََطعَْت إِلَيَْك ِهمه

شده است  جا بریده و تنها متوّجه تو گشته است، و رغبتم به جانب تو منصرف  همانا هّمتم از همه  
 

 فَأَنَْت ال َغيُْرَك ُمَراِدي َو لََك ال ِلِسَواَك سََهِري َو سَُهاِدي
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ام تنها براى توست نه براى غیر تو خوابى   دارى و بى  زنده  پس تنها تو مراد منى نه غیر تو، و شب  
 

ةُ َعيْنِي َو َوْصلَُك ُمنَى نَفِْسي  َو ِلقَاُؤَك قُره

ام وصالت آرزوى هستى و   و دیدارت نور دیدگان من است  
 

 َو إِلَيَْك شَْوقِي َو فِي َمَحبهتَِك َولَِهي َو إِلَى َهَواَك َصبَابَتِي

ام  ام و در هواى توست دلدادگى و تنها به سوى توست اشتیاقم، تنها در مسیر عشق توست شیفتگى   
 

قُْربَُك َغايَةُ سُْؤلِي َو ِرَضاَك بُغْيَتِي َو ُرْؤيَتَُك َحاَجتِي َو ِجَواُرَك طَلَبِي وَ   

ات مقصود من، و دیدارت نیاز من، و جوارت مطلوب من، و قربت نهایت خواسته من است و خشنودى   
 

 َو فِي ُمنَاَجاتَِك َرْوِحي َو َراَحتِي

در راز و نیاز با توست  آسودگى و راحتم  
 

ْوَعتِي َو َكْشُف كُْربَتِيَو ِعنَْدَك َدَواُء ِعلهتِي َو ِشفَاُء غُلهتِي َو بَْردُ لَ   

ام، و خنكاى آتشم قلبم، و برآمدن اندوهم تنها پیش توست  داروى دردم و درمان بیمارى سینه  
 

 فَكُْن أَنِيِسي فِي َوْحشَتِي َو ُمِقيَل َعثَْرتِي َو َغافَِر َزلهتِي

 پس در هنگام ترس همدمم باش، و لغزشم را نادیده گیر، و گناهم را بیامرز
 

 َو قَابَِل تَْوبَتِي َو ُمِجيَب َدْعَوتِي َو َوِليه ِعْصَمتِي َو ُمغْنَِي فَاقَتِي

ام باش ام را بپذیر و دعایم را اجابت كن، و سرپرست زمامم و توانگرى گاه تهیدستى  توبه   
 

اِحِمينَ َو ال تَقَْطعْنِ    .[ي َعنَْك َو ال تُبِْعْدنِي ِمنَْك يَا نَِعيِمي َو َجنهتِي َو يَا دُنْيَاَي َو آِخَرتِي ]يَا أَْرَحَم الره

مرا از خود جدا مكن، و از خویشتن دورم مساز، اى نعمت و بهشت من، و اى دنیا و آخرتم، اى 
.ترین مهربانان مهربان  
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