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خمس عشرپنجم مناجات   

 مناجات الّراغبين)مشتاقان(

گانه  پانزده یها از مناجاتو مناجات اهل رغبت و اهل شوق استمناجات مشتاقان، ای نیُمناجاُت الّراِغب
تعادل و توازن در خوف و رجاء، ضرورت زاد و  جادینقل شده و ا علیه السالماست که از امام سجاد 

 نیداشتن در سفر آخرت، توکل و اعتماد و حسن ظن داشتن به خدا و استغفار از موضوعات ا یتوشه کاف
.مناجات است  

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
َزاِدي فِي الَْمِسيِر إِلَيَْك فَلَقَْد َحسَُن َظنِّي بِالتهَوكُِّل َعلَيْكَ إِْن َكاَن قَله   

ام اندك است ولى گمانم بر توّكل به تو همواره نیكو است خدایا هرچند در آمدن به سویت توشه   
 

اْْلَْمِن ِمْن نِقَْمتِكَ َو إِْن َكاَن ُجْرِمي قَْد أََخافَنِي ِمْن عُقُوبَتَِك فَِإنه َرَجائِي قَْد أَْشعََرنِي بِ   

دهد  و هرچند گناهم مرا از عذاب تو به هراس افكنده، ولى چشم امیدم ایمنى از انتقامت را به من خبر مى  
 

 َو إِْن َكاَن ذَنْبِي قَْد َعَرَضنِي ِلِعقَابَِك فَقَْد آذَنَنِي ُحْسُن ثِقَتِي بِثََوابِكَ 

  بت قرار داده ولي حسن اعتمادم مرا به پاداشت آگاهى مىام مرا را در معرض عذا و هرچند نافرمانى 
 دهد

 
 َو إِْن أَنَاَمتْنِي الْغَفْلَةُ َعِن االْستِعَْداِد ِللِقَائَِك فَقَْد نَبهَهتْنِي الَْمعِْرفَةُ بَِكَرِمَك َو آالئِكَ 

كرم و عطاهایت  خبرى مرا از آمادگى براى دیدارت به خواب غفلت انداخته ولى آشنایى به  و هرچند بى
 مرا بیدار نموده است

 
ْضوَ  انِ َو إِْن أَْوَحَش َما بَيْنِي َو بَيْنََك فَْرطُ الِْعْصيَاِن َو الطُّغْيَاِن فَقَْد آنََسنِي بُْشَرى الْغُفَْراِن َو الِرّ  

با ات  روى در گناه و سركشى، میانه من و تو را تیره ساخته ولى مژده آمرزش و خشنودى  و اگر زیاده 
گرفته است  من انس  

 
 أَْسأَلَُك بِسُبَُحاِت َوْجِهَك َو بِأَنَْواِر قُْدِسَك َو أَبْتَِهُل إِلَيَْك بِعََواِطِف َرْحَمتِكَ 
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  كنم به عواطف  ات و به انوار قدست، و هم به سویت زارى مى خواهم به درخشش هاى جلوه  از تو مى 

 مهرت
 

َك أَْن تَُحِقّقَ  لُهُ ِمْن َجِزيِل إِْكَراِمَك َو َجِميِل إِنْعَاِمكَ  َو لَطَائِِف بِِرّ َظنِّي بَِما أَُؤِمّ  

انعامت  و لطایف احسانت، كه تحقق بخشى گمانم را در آنچه از تو آرزومندم از بزرگى اكرامت و زیبایى  
 

هَمتُّعِ بِالنهَظِر إِلَيْكَ  لْفَى لَدَيَْك َو الت  فِي الْقُْربَى ِمنَْك َو الزُّ

مندى از نگاه به سویت راه تقّرب به تو و نزدیكى به درگاهت و بهره در   
 

ٌض ِلنَفََحاِت َرْوِحَك َو َعْطِفَك َو ُمنْتَِجٌع غَيَْث ُجوِدَك َو لُْطِفَك فَار    َو َها أَنَا ُمتَعَِرّ

اشمب پایان تو مى   نسیم هاى رحمت و تّوجه تو، و خواهان باران جود و لطف بى  هم اینك متعّرض  
 

 ِمْن َسَخِطَك إِلَى ِرَضاَك َهاِرٌب ِمنَْك إِلَيَْك َراج  

ام گریزان، و از تو به سوى خودت فرارى   ات و از خشمت به سوى خشنودى   
 

ٌل َعلَى َمَواِهبَِك ُمفْتَِقٌر إِلَى ِرَعايَتِكَ   أَْحَسَن َما لَدَيَْك ُمعَِوّ

نمایم، به عنایتت نیازمندم  ش هایت اعتماد مىنیكوترین چیزى را كه نزد توست امید دارم، بر بخش  
 

 ُ ْمهُ َو َما َوَهبَْت ِلي ِمْن َكَرِمَك فاَل تَْسلُبْه  إِلَِهي َما بََدأَْت بِِه ِمْن فَْضِلَك فَتَِمّ

از من مگیر  خدایا آنچه را از فضلت بر من آغاز كردى به انجام رسان، و آنچه را از كرمت به من دادى  
 

 َ هُ َعلَيه بِِحلِْمَك فاَل تَْهتِْكهُ َو َما َعِلْمتَهُ ِمْن قَبِيحِ فِعْلِي فَاْغفِْرهُ َو َما َستَْرت  

ات بر من پوشاندى آشكار مكن، و آنچه را از زشتى كردارم دانستى بیامرز  و آنچه را با بردبارى  
 

َطاِمعا فِي إِْحَسانِكَ إِلَِهي اْستَْشفَعُْت بَِك إِلَيَْك ، َو اْستََجْرُت بَِك ِمنَْك أَتَيْتَُك   

شوم، با امید بسیار به احسانت به سوى تو   جویم، و از تو به تو پناهنده مى خداى از تو به تو شفاعت مى 
 آمدم

 
 َراِغبا فِي اْمتِنَانَِك ُمْستَْسِقيا َوابَِل َطْوِلَك ُمْستَْمِطرا َغَماَم فَْضِلَك طَالِبا

ام، ابر فضلت را باران طلبم  ام، به فراوانى كرمت تشنه بسته  به خوبیهایت كه بر من منّت گذارى دل  
 

 َمْرَضاتََك قَاِصدا َجنَابََك َواِردا َشِريعَةَ ِرفِْدَك ُملْتَِمسا َسنِيه الَْخيَْراِت ِمْن ِعنِْدكَ 

ات را خواهانم، آهنگ آستانت را دارم، به جویبار عطایت وارد آمدم، برترین خیرات را از   خشنودى

 پیشگاهت خواهشمندم
 

 َوافِدا إِلَى َحْضَرةِ َجَماِلَك ُمِريدا َوْجَهَك َطاِرقا بَابََك ُمسْتَِكينا لِعََظَمتَِك َو َجالِلكَ 

ام در برابر شكوه   جمالت روانم، ذاتت را اراده دارم، كوبنده در رحمتت هستم، درمانده  به جانب حضرت
 و جاللت
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ْحَمةِ فَافْعَْل بِي َما أَنَْت أَْهلُ  هُ ِمَن الَْمغِْفَرِة َو الره  

 با من از آمرزش و رحمت آنگونه كن كه شایسته آنى
 

اِحِمينَ  .َو ال تَفْعَْل بِي َما أَنَا أَهْلُهُ ِمَن الْعَذَاِب َو النِّقَْمِة بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الره  

.ترین مهربانان نات اى مهربا نه آنگونه كه سزاوار عذاب و انتقامم، به مهربانى و   
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