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هم خمس عشريازدمناجات   

ازمندانيمناجات ن اي نيُمناجاُت الُْمفْتَقر  

 

پانزده گانه است که از امام سجاد )ع( نقل شده  یها از مناجات ازمندان،یمناجات ن ای نیُمناجاُت الُْمفْتَقر
 دیباور و معرفت را در او پد نیو ا کند یخود به خداوند آگاه م یازمندیاست و انسان را به فقر و ن

.ازمند و محتاج خداستیتا پا ن که انسان در آنچه دارند و در آنچه که ندارد، سر آورد یم  

در بنده و  ،یبندگ قتیشود. حق یاش حاصل م یو بندگ تیعبود قیکمال مطلوب انسان از طردرحقیقت   
عبادات  یبرخ عیاست. فلسفه تشر زیمتعال مالک همه چ یخدا نکهیاوست؛ ا یعبد بودن و فقر ذات

سبحان است. عالوه  یمطلق خدا تیانسان و مالک یبر فقر ذات یدییهمچون نماز، حج، روزه و... مهر تأ
 جهینت ا،یانسان در دن یو سرکش انیهم از آِن خداست. طغ ییعزت و احترام و همه ثروت و دارا ن،یراب

بر  یالسالم، گواه هیامام سجاد عل نیاز اوست. مناجات مفتقر یازین یانسان از خدا و احساس ب یدور

.باور است نیا ادآوریانسان به خداست و  یذات ازیفقر و ن  
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
 إِلَِهي َكْسِري ال يَْجبُُرهُ إاِل لُْطفَُك َو َحنَانُكَ 

ام را جز لطف و محبتت جبران نكنند خدایا شكستگى   
 

 َو فَقِْري ال يُغْنِيِه إاِل َعْطفَُك َو إِْحَسانُكَ 
نیازى نرساند جز مهر و احسانت ام را بى  و تهیدستى   

 
َها إاِل سُلَْطانُكَ   َو َرْوَعتِي ال يَُسِكِّنَُها إاِل أََمانَُك َو ِذلهتِي ال يُِعزُّ

ات به عّزت تبدیل نكند ام را جز توانایى  و هراسم را جز امان تو آرام ننماید، و خوارى   
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يَها إِال فَْضلَُك َو َخلهتِي ال يَسُدَُّها إاِل طَْولُكَ َو أُْمنِيهتِي ال يُبَِلِّغُنِ   
 

 و مرا جز فضلت به آرزویم نرساند و شكاف فقرم را جز احسان تو پر نكند،
 

ُجهُ ِسَوى َرْحَمتِكَ   َو َحاَجتِي ال يَقِْضيَها َغيُْرَك َو َكْربِي ال يُفَِرِّ
جز رحمتت برطرف ننمایدام را  و حاجتم را كسى جز تو بر نیاورد، و غمزدگى   

 
دَُها إاِل َوْصلُكَ  ي ال يَْكِشفُهُ غَيُْر َرأْفَتَِك َو غُلهتِي ال يُبَِرِّ  َو ُضِرِّ

ام را جز وصل تو خنك نكند  ام را جز مهرت نگشاید و سوز سینه و بدحالى   
 

 َو لَْوعَتِي ال يُْطِفيَها إاِل لِقَاُؤَك َو َشْوقِي إِلَيَْك ال يَبُلُّهُ إِال النهَظُر إِلَى َوْجِهكَ 
و آتش درونم را جز دیدارت خاموش نگرداند و بر حرارت شوقم به تو جز نگاه به جمالت آب نریزد  

 
ي ِمنْكَ   َو قََراِري ال يَِقرُّ دُوَن دُنُِوِّ

نزدیك شدن به حضرتت برقرار نشودو آرامشم بدون   
 

 َو لَْهفَتِي ال يَُردَُّها إِال َرْوُحَك َو سُقِْمي ال يَْشِفيِه إِال ِطبُّكَ 
شفا ندهند  ام را جز درمانت و حسرتم را جز نسیم رحمتت برنگرداند، و بیمارى   

 
ي ال يُِزيلُهُ إاِل قُْربَُك َو ُجْرِحي ال يُبِْرئُهُ إاِل َصفْ  ُحكَ َو َغِمِّ  

ات التیام ندهد پوشى  و غمم را جز مقام قربت برطرف نسازد، و زخمم را جز چشم  
 

 َو َريُْن قَلْبِي ال يَْجلُوهُ إاِل َعفُْوَك َو َوْسَواُس َصْدِري ال يُِزيُحهُ إاِل أَْمُركَ 
ام را جز فرمانت از میان نبرد  تو نزداید، و وسواس سینه  و آلودگى دلم را جز گذشت  

 
 فَيَا ُمنْتََهى أََمِل اْْلِملِيَن َو يَا غَايَةَ سُْؤِل السهائِلِيَن َو يَا أَقَْصى طَِلبَِة الطهالِبِينَ 

غایت خواهش خواهندگان، اى دورترین مطلوب جویندگان  اى نهایت آرزوى آرزومندان، اى  
 

الِِحينَ  اِغبِيَن َو يَا َوِليه الصه َو يَا أََماَن الَْخائِفِينَ  َو يَا أَْعلَى َرْغبَِة الره  
شایستگان، اى امان ترسیدگان  اى واالترین رغبت راغبان، اى سرپرست  

 
يَن َو يَا ذُْخَر الُْمعِْدِميَن َو يَا َكنَْز الْبَائِِسينَ   َو يَا ُمِجيَب َدْعَوِة الُْمْضَطِرِّ

 اى اجابت كننده دعاى بیچارگان، اى ذخیره ناداران، اى گنج بینوایان
 

 َو يَا ِغيَاَث الُْمْستَِغيثِيَن، َو يَا قَاِضَي َحَوائِجِ الْفُقََراِء َو الَْمَساِكينِ 
نشستگان  اى فریادرس دادخواهان، اى برآورنده حاجات تهیدستان و بر خاك  

 
ِعي َو سَُؤالِيَو يَا أَْكَرَم اْْلَْكَرِميَن  اِحِميَن لََك تََخضُّ َو يَا أَْرَحَم الره  

ترین مهربانان، فروتنى و خواهشم به پیشگاه توست ترین كریمان، اى مهربان كریم  اى  
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ِعي َو ابْتَِهاِلي أَْسأَلَُك أَْن تُنِيلَنِي ِمْن َرْوحِ ِرْضَوانِكَ   َو إِلَيَْك تََضرُّ

ات برسان  هم مرا به نسیم خرسندىخوا  و، از تو مىت  ام به سوى  و زارى و ناله  
 

 َو تُِديَم َعلَيه نِعََم اْمتِنَانَِك َو هَا أَنَا بِبَاِب َكَرِمَك َواقِف  
ام بر در خانه كرمت ایستاده   و نعمتهاى نیكویت را بر من تداوم بخشى، من اینك  

 
ض  َو بَِحبِْلَك ا َك ُمتَعَِرِّ لشهِديِد ُمعْتَِصم  َو بِعُْرَوتَِك الُْوثْقَى ُمتََمِسِّك  َو ِلنَفََحاِت بِِرِّ  

آویز استوارت  ام و به دست ات قرار دارم، و به رشته محكمت چنگ زده  و در معرض نسیم هاى نیكى 
 دست آویختم

 
 إِلَِهي اْرَحْم َعبَْدَك الذهِليَل ذَا الِلِّسَاِن الْكَِليِل َو الْعََمِل الْقَِليلِ 

بر بنده خوارت كه زبانش گنگ، و عملش اندك است رحم كنخدایا   
 

ِليلِ   َو اْمنُْن عَلَيِْه بِطَْوِلَك الَْجِزيِل َو اكْنُفْهُ تَْحَت ِظِلَِّك الظه
ات بر او منّت گذار، و او را زیر سایه بلندت حمایت فرما  و با احسان پیوسته و برجسته  

.مهربانان  اى گرامى، اى زیبا، اى مهربانترین  
 

اِحِمينَ  .يَا َكِريُم يَا َجِميُل يَا أَْرَحَم الره  
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