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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 همناجات شعبانیّ

فضل؛ حسن توکّل؛  توحید افعالی؛ ؛ صلوات، وصل به مخزن معارف الهیّه؛مناجات شعبانیّه ها: کلیدواژه

 .وله به ذکر محبّت؛ انقطاع؛ لقاء؛ ستّاریّت؛ رجاء؛ اقرار به گناهان؛حسن ظنّ؛ 

در  هم این دعا را با همدی ر شاءاهللان تا ،کنمها را بیان میعبارت ،ترجمه در حدّو فقط خیلی مختصر 

بر شاءاهلل انما تقویت شود که  ی در همهدعا ل و تدبّر خواندن خوانده باشیم و هم شوق با تأمّجلسه 

در دلتان همراه من این  .روز مداومت کنیمین در ماه شعبان تا آخر خودکار در روزهای پیشاروی این 

 کنم.خوانم و معنا میدعا را بخوانید. من فراز به فراز می

دهد که کلید این صلوات نشان می ،اوّالً 1:آِل ُمَحمَّدٍ  ىٰ ُمَحمٍَّد َو َعل ىٰ َصلِّ َعلُهمَّ اَلل ٰ  ؛الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ  ِبْسِم اللِ 

وصل شدن به آن  ،هستند و این صلوات انبیتش ر و اهلبمعارف بلند الهیه، پیغم ی ورود به همه

هن امی که تو را  !خدایا : ا َدَعْوُتكَ َو اْسَمْع ُدعاِئی ِاذ 2ال َیُموتُ  یَحیِّ الَّذِ الْ  ةُ َخزانَ  ؛مخزن معارف الهیه است

با  ،آلودگی ی با همههم که وقتی  :اَدیـُْتكَ َو اْسَمْع ِنداِئی ِاذا ن !به خواندن من گوش بسپار ،خوانم می

و  :اَجْیُتكَ َاْقِبْل َعَلیَّ ِاذا نَو  !گوش بسپارندای من دهم، به از دور تو را ندا می ،بُعدی که از تو دارم ی همه
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داشته اقبال به من  روی به من کن و نسبت ،گویمکنم و راز دل میآن اه که از نزدیک با تو نجوا می

  !باش

عالم  ی از همه .سوی تو گریختم چیز غیر تو به از همه .گریختمسوی تو  به !خدایا :َلْیكَ فَـَقْد َهَرْبُت اِ 

از هرچه  .اینها فراری هستم ی از همهخدایا!  .سوی تو گریختم از نفس خودم هم به .سوی تو گریختم به

 3.ِمْنكَ   ُعوُذ ِبكَ اَ : سوی تو گریختم خدایا از خود تو هم به !و شاید بلندتر .سوی تو گریختم به ،غیر توست

و رسیدم به تو و آمدم  :َیَدْیكَ   بـَْینَ   َو َوقَـْفتُ سوی تو روی آوردم  من گریزان به !خدایا :َلْیكَ فَـَقْد َهَرْبُت اِ 

ُمَتَضرِّعًا  ؛که یکپارچه پریشانی و آشفت ی و درماندگی هستم در حالی :ُمْسَتِكیناً َلكَ  ،پیشاروی تو ایستادم

 !خدایا :ا َلَدْیكَ راِجیًا ِلم ؛در حال درخواست توأم با گریه و زاری و انابه هستم ؛در حال تضرّعم :لَْیَك اِ 

 ،نه به معرفتم ،نه به تقوایم ،نه به عبادتم ،نه به طاعتم ؛امیدم به آن چیزی است که نزد توست ی همه

چشم امید من  ی همه (:5َتراِنی) 4َثواِبیا َلَدْیَك راِجیاً ِلم ؛امید ندارم به هیچ چیز ،نه به سلوکم ،نه به سیرم

چیز دی ری  به هیچ ،در غیر این صورت ؛کاری کنی، من راه نجاتی دارمبرای من اگر تو  .به توست

  .امید ندارم

َو  .گذردمی هدانی در دل من چتو می ،ما هم پیش تو ایستادا هخدایا حاال که آمد :َو تـَْعَلُم ما ِفی نـَْفِسی

 :َو تـَْعِرُف َضِمیِری .الزم نیست من به تو ب ویم ؛نیازهای من باخبری و هااز حاجتتو و  :ُر حاَجِتیَتْخبُـ 

دانی چه می ؛است نهو چمن نی باطن دا می ؛خوب آگاهی ،از ضمیر پنهان من ،خدایا از باطن من

ندانند ولو خلق نبینند و  .هایی در ضمیر و در باطن من هستچه کاستی ،هاییچه نقص ،هاییآلودگی

َاْمُر َعَلْیَك  ىٰ َیْخفال َو  .گذردچه میدر باطن من که خبر داری و دانی امّا تو می ؛چه در باطن من است
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َقَلِبی َو َمْثوایَ  از آن روی  یعنی آنچه ؛من و امر مثوای من بامر منقلَ ،بر تو مخفی نیست !خدایا :ُمنـْ

بر  ،ک از این دوی، هیچما هایستاد در محضر توو ن پیش تو و اینجایی که اآل ،دم پیش تومآو برگرداندم 

امر از یعنی خدایا هم  ؛است آخرت ،«مثوا»و ، دنیاست «منقلب»این ند ا هبعضی گفت .تو مخفی نیست

یعنی خدایا  ؛منقلب، نفس است و مثوا، قلب ندا هها گفتبعضی .آخرت مناز هم و دنیای من خبر داری 

ک از اینها بر تو یخدایا هیچو  ؛آوردمی رو ،توست ی برگرداندم و به دلم که خانهی رواز نفسم من 

ُه ِبِه ِمْن طَِلَبتِ اَ َو  یْبِدَئ ِبِه ِمْن َمْنِطقِ اُرِیُد َاْن اُ َو ما  .مخفی نیست خواهم شروع کنم به خدایا من نمی :یتـََفوَّ

و  :اِقَبِتیُجوُه ِلعرْ َو اَ های خودم ب شایم و زبان به بیان درخواست یخبراظهار آن چیزی که تو از آن بی

خواهم اینها را نمی ؛دارم که به آن برسم امیدعاقبت خودم و برای فرجام بپردازم که  یزیچ به بیان آن

-این بهانه !خدایا .دانیاینها را تو می ی همه ؛در این دعا ب ویم ،دانیچیزهایی را که تو نمی ؛اظهار کنم

اینها را  ی واالّ تو همه ؛ت گفت وی با تو را ببرملذّ ؛با تو را باز کنم یای است برای اینکه من سر گفت و

  .دانییم

ای  !ای خدای من :ینَِیتِ ُعُمِری ِمْن َسرِیَرِتی َو َعال آِخرِ  ىٰ ِمنِّی ِالَو َقْد َجَرْت َمقاِدیُرَك َعَلیَّ یا َسیِِّدی ِفیما َیُكوُن 

های ظاهری چه در جنبه ،شوددر رابطه با آنچه تا آخر عمر من واقع می !ای بزرگ من !سرور من

آنچه که باید  .شده استو جاری مقدّرات تو صادر  ،باطنی و درونی منهای چه در جنبهو زندگی من 

 َو بَِیِدَك ال بَِیِد َغْیِرَك زِیاَدِتی .چه در باطن و درون منو چه در ظاهر زندگی من  ،یا هبشود را تو مقدّر کرد

-زیاد می ،اگر آنچه دارم .دست احدی جز تو نیست ؛خدایا دست خودت است :یَو ُضرِّ  َو نـَْقِصی َو نـَْفِعی

 ،برماگر سودی می ؛کاهیی که مییتو ،شوداگر آنچه دارم کاسته می ؛افزاییی که مییاین تو ،شود

-ه آن زیان را بر من تحمیل میی کیتو ،شومو اگر زیانی متحمّل می ؛رسانیکه آن سود را می ییتو

غیر  ،نه در ظاهر زندگی من .ای نیستاحدی جز تو کاره ،خدایا در زندگی من : بَِیِد َغْیِركَ بَِیِدَك ال .کنی

 ؛و نه در باطن و سیر باطنی من ؛ه کارهای دی رانچو ه تقلّا و تالش خودم چ ،ستاای از تو کسی کاره
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هیچ  ،، هیچ قطبیچیز هیچ ؛نشینی و ذکر گفتن منهریاضت و عبادت من، چلّ ،سیر و سلوک من

  .َو نـَْقِصی َو نـَْفِعی َو ُضرِّی ال بَِیِد َغْیِرَك زِیاَدِتی بَِیِدكَ  :ای نیستهیچ کسی کاره ،پیری، هیچ مرشدی

-عطا میروزی چه کسی به من دی ر  ،را محروم کنیاگر م !خدایا :ی َفَمْن َذا الَِّذی یـَْرزُقُِنیْن َحَرْمَتنِ اِ  ِهیِالٰ 

خالی من دست ،را محروم کنیاگر تو م !خدایا ؟چه ارزاق باطنی و معنویو چه ارزاق ظاهری  ،کند

چه کسی  ،اگر تو مرا خوار کنی !خدایا :ِاْن َخَذْلَتِنی َفَمْن َذا الَِّذی یـَْنُصُرِنی وَ  .من فقیر محضم ؛صرف هستم

 د؟تواند به من نصرت ببخشد و من را پیروز کنکه بچه کسی است  ؟بیاید تواند به یاری منکه باست 

این مقام توحید افعالی  !بینیداین مقامات عرفانی را می .کندببرای من  تواند کاریاحدی نمی ،تواز غیر 

 .عباراتاین را دیدید در 

کسی وقتی  !ببینید .برمبه تو پناه می ،از غضب تومن  خدایا :ُعوُذ ِبَك ِمْن َغَضِبَك َو ُحُلوِل َسَخِطكَ اَ  ِهیِالٰ 

 نهوگامّا خدا این ؛بردپناه می یبه کس دی رو کند از دست او فرار میانسان  ،کندغضب میانسان به 

 آن بچّه .ما هگفتمثال آن را  .شود پناه بردفقط به آغوش او می ،کندضب میغخدا وقتی  ؛نیست

تمام  سنگ در چُغلی کردن از این بچّهمادر  ،پدر که آمد .کاری کرده بود شلوغ ،شیطانی کرده بود

 این بچّه را حسابی تنبیهتا برو آن کمربند من را بیاور  :م برافروخته و عصبانی گفته پدر .گذاشت

-در ی همه .آن درها را ببند که نتواند فرار کند :بعد هم گفت !غضبناکو ها را در هم کشیده اخم ؛کنم

یک کنجی این بچّه  .کند گرفته دستش که بیاید این بچّه را تنبیهرا حاال این کمربند  .ها را هم بست

ضب و خشم غن ایبچّه وقتی  .ق به بدن این بچّهن است که شروع کند به زدن شالّو اآل هرا گیر انداخت

هیچ راهی برای  6ُحُکَمِتَک؛ ِمنْ  ارُ اْلِفر    یُْمِكنُ ال بیندمی ؛کنداین طرف و آن طرف را ن اه می ،بیندرا می

پدر  ؛شکندآنجاست که پدر دی ر در هم می .بغل پدر تویزند کند؟ جست میچه کار می .فرار نیست

 ی َاُعوذُ هِ ِالٰ  کند. بغل میت را با محبّاش  و بچّهند ینشآن غضب و خشم فرو می ی افتد و همهبه گریه می
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 ی خودت همه .جای دی ری ندارم ؛برمبه آغوش خود تو پناه میضب تو غاز خدایا  :َغَضِبکَ  ِبَک ِمنْ 

 گفت: .درها را بستی

 وهمه بسته است االّ در تدرها 
 

 تور بتا ره نبرد غریب االّ  
 

خدایا به  :َو ُحُلوِل َسَخِطكَ ِبَك ِمْن َغَضِبَك  ُعوذُ ِهی اَ لٰ اِ  .درها را بستی تا به آغوش خودت پناه ببرم ی همه

  .آیدبرم از آن هن امی که غضب و سخط تو فرود میتو پناه می

گرچه من الیق  !خدایا :کَ تِ عَ ِل سَ َتُجوَد َعَلیَّ ِبَفضْـ  نْ اَ  ل  َت َاهْـ َمِتَک َو اَنْـ ِهٍل ِلَرحْـ َتأْ ُمسْـ َر ُت َغیْـ ُکنْـ   ی ِانْ هِ ِالٰ 

 ی من بنده ؛من متجرّی هستم م؛من متمرّد ام؛ من خیلی آلوده اهلیّت ندارم؛ برای رحمت تو ؛نیستم

همه خوبی و  جواب آن ؛زیر پا گذاشتمچشم و رویی حیایی هستم که فرمان تو را با بینافرمان و بی

ْن ُكْنُت اِ  :ندارماهلیّت دانم که برای رحمت تو من می ؛ت تو را با عصیان و سرکشی و جسارت دادممحبّ

و زیبنده  ؛اهلیتو خدایا  ،آن طرفاز امّا  :ِبَفْضِل َسَعِتكَ  َر ُمْسَتْأِهٍل ِلَرْحَمِتَك فَاَْنَت َاْهل  َاْن َتُجوَد َعَلیَّ َغیْـ 

امّا شرط  ؛من لیاقتش را ندارم .به من جود و کرم کنی ،خودت ی سزاوار توست که با آن فضل گسترده

نسبت به  ت جود و ریزش توفضل گسترده و واسع توست که سبب و علّ ؛عطای تو، لیاقت عبد نیست

 د.ولو بنده نااهل و ناشایست باش ؛ستاعبد 

م ا هبا جانم در پیش اه تو ایستاد ،وجودم ی ن با همهخدایا گویا من اآل :ة  بـَْیَن َیَدْیكَ اِقفَ َكاَنِّی بِنَـْفِسی و  ِهیِالٰ 

با است؛ سایه افکنده ی وجود من بر همه ،تو همن بنیکوی توکّل آن و  :َعَلْیكَ  ْد َاظَلَّها ُحْسُن تـَوَكُِّلیَو قَ 

ما   فَـُقْلتَ  .یا هلطف و عنایت خودت قرار داد ی نفس من را زیر سایه ،آن توکّل نیکی که من بر تو دارم

های دی ر مناجات در نسخهالبتّه  .بیان کردی ،آنچه تو سزاوار آن هستی ،و در اثر این 7 :ْهُلهُ اَْنَت اَ 

با من رفتار کردی و  ،توست ی گونه که سزاوار و زیبندهآن 8نقل شده است: ْهُلهُ ما اَْنَت اَ   فَـَفَعْلتَ  ،هشعبانیّ
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من خودم را در  ؛است نهوگگویا این .و من را با عفو خودت فروپوشاندی :ِبَعْفِوكَ  َو تـََغمَّْدتَِنی .انجام دادی

تو و در اثر  ی در اثر آن فضل گسترده ،هاها و ناشایست ینااهلی ی رغم همه علیکه  مبینمی پیش اه تو

خودت قرار و الطاف و عفو تو من را زیر پوشش فضل و عنایات  ،کایی که من به تو دارماین توکّل و اتّ

  .یا هداد

چه کسی به عفو کردن  ،اگر عفو کنی ،خدایا اگر مرا ببخشی :ِلكَ ِمْنَك ِبذٰ  ىٰ َاْولفَِاْن َعَفْوَت َفَمْن  ِهیِالٰ 

 ؟میاز تو بهتر برای عفو کردن چه کسی را دار ،اگر قرار است کسی عفو کند ست؟سزاوارتر از تو

 دی ری هست؟  ی کننده عفو

ْنِ  اِ فَـَقْد َجَعْلُت ااْلِ  ِاْن كاَن َقْد َدنا َاَجِلی َو َلْم یُْدنِِنی ِمْنَك َعَمِلیَو  خدایا اگر اجل من  :یَلْیَك َوِسیَلتِ ْقراَر بِالذَّ

این عمر، اعمال من نتوانست مرا به تو نزدیک مرگ من بسیار نزدیک است و در طول اگر نزدیک شده؛ 

ْنِ  اِ فَـَقْد َجَعْلُت ااْلِ کند،  ای قرار دادم ها را وسیلهها و آلودگیخدایا این اقرار به گناه ی:لَْیَك َوِسیَلتِ ْقراَر بِالذَّ

 ؛راه بده راخاطر این اعمالم خدایا م عمل خوبی ندارم که ب ویم به .پیدا کنمراه به تو  ،که به این بهانه

ْقراَر فَـَقْد َجَعْلُت ااْلِ  ؛اعتراف کنممم ئبه جرام ا هآمد !در را باز کن .گویم نه، من یک مجرم هستممی

ْنِ  اِ    :خواهم اقرار کنممی ،حاال که در را باز کردی .یلَْیَك َوِسیَلتِ بِالذَّ

در ساختن نفس خودم ظلم  ،پرداختن به نفس خودمخدایا در  :اِفی النََّظِر َله نـَْفِسی ىٰ ُجْرُت َعلَقْد  ِهیِالٰ 

و ظلم کردن به خودم در  ؛در توجّه به نفس خودم ظلم کردم :انـَْفِسی ِفی النََّظِر َله َعلىٰ َقْد ُجْرُت  .کردم

 وای بر من اگر تو مرا :اْلَوْیُل ِإْن َلْم تـَْغِفْر َلهفَـَلَها ا .تجرّی به خرج دادمدر نابود و تباه کردن خودم 

  !تو مرا نپذیریاگر  ،نجات ندهی رامتو اگر  وای بر من ،من که خودم، خودم را نابود کردم !نبخشی

ه در تمام طول تو آن خدایی هستی ک .شناسمخدایا من تو را می :یاتِ ِبرَُّك َعَلیَّ اَی اَم َحی َلْم یـََزلْ  ِهیِالٰ 

با من رفتار گونه  اینحاال که در دنیا  د.الطاف و عنایات تو شامل حال من بوو  هازندگی من، نیکی
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من را  !قطع نکناز من های خودت را این خوبی ،خدایا هن ام مرگ :یاتِ تـَْقَطْع ِبرََّك َعنِّی ِفی َمم َفال ،کردی

  !های خودت نکنتمحروم از لطف و عنایات و محبّ

چ ونه من امیدم  !خدایا :یاتِ اَْنَت َلْم تـَُولِِّنی ِاالَّ اْلَجِمیَل ِفی َحیآَیُس ِمْن ُحْسِن َنَظِرَك ِلی بـَْعَد َمماِتی َو  َكْیفَ   ِهیِالٰ 

 در حالی ،توجّه تو به من بعد از مرگم حسناز  ،نظر تو مأیوس شوم از حسن ،ناامید شوم ،را قطع کنم

به زیباترین  ،عمرطول در تمام  ؟نکردینیکی ها به من که در طول عمرم جز به زیباترین صورت

 ،شناسماز تو میکه ای من با یک چنین پیشینهحال،  .را مشمول احسان خودت قرار دادیها مصورت

که موقع مرگ، تو ممکن است من را از لطف و عنایات خودت محروم و تصوّر کنم چ ونه مأیوس شوم 

 کنی؟ 

با من  ،سزاوار توست وکه زیبنده  گونه آن ،با کارهای من در رابطهخدایا  :ْهُلهُ تـََولَّ ِمْن َاْمِری ما اَْنَت اَ  ِهیِالٰ 

َقْد  ُمْذِن ٍ  ىٰ ِبَفْضِلَك َعلَو ُعْد  .ش هستمور که من مستحقّطنه آن ،که سزاوار توست نهوگآن !رفتار کن

به با فضل خودت  ،های خودم هستمکاری که غرق دریای جهالتخدایا در قبال من گناه :َغَمَرُه َجْهُلهُ 

تواند سبب شود مشمول توجّهات تو فضل توست که میفقط  !کنتوجّه به او  !رو برگرداناین بنده 

غرق دریای گناهان و چنان های خودم، خودم را با جهالت ،االّ من چنان غرق گناهم و ؛واقع شوم

 ؛من به تو پشت کردم .توانی رو به من برگردانیتو می !امّا تو چرا .م که راهی به تو ندارما همعاصی کرد

خدا نسبت به  ی توانی کریمانه تو رو به من برگردانی. در بحث توبهامّا تو کریمی، تو بزرگواری، می

آید این کند؟ خدا میخدا چه کار می ست.ش به خداپشتاست؛ م بنده روی از خدا برگردانده گفت ،عبد

-آیم رو به تو میمن می ؟به من پشت کردیگوید تو میایستد.  می وروی ازند و روبهبنده را دور می

  .کنم

نْ َستَـرْ  َقدْ  ِهیِالٰ  چقدر آلودگی به خرج در زندگی دنیا  !خدایا من چقدر گناه کردم :یاَت َعَلیَّ ُذنُوبًا ِفی الدُّ

 ی خدایا پرده .توانستم بلند کنمسرم را بین خلق نمی ،شداگر برمال می نهاگنا هریک از این !دادم
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ْنیاَقْد َستَـْرَت َعلَ  :آنها را پوشاند ی تو همه تستّاریّ َعَلیَّ ِمْنَك ِفی  ْترِهاسَ  ىٰ َاْحَوُج ِالَو اَنَا  .یَّ ُذنُوبًا ِفی الدُّ

پرده از روی اعمال زشتم  ،فردای قیامت !ترمجمحتا پوشی تواین پرده همن ب ،خدایا در آخرت :ىٰ ااْلُْخر 

  !صالحت نبر بروی من را بین بندگانآ !کنار نزنرا 

های نسخهبعضی از در  :ادِ ااْلَْشه رُُءوسِ  ىٰ َعلیَن َفال تـَْفَضْحِنی یـَْوَم اْلِقیاَمِة اِلحِ ِاْذ َلْم ُتْظِهْرها اِلََحٍد ِمْن ِعباِدَك الص  

خدایا حاال  :اِلِحینَ َقْد َاْحَسْنَت ِاَليَّ ِاْذ َلْم ُتْظِهْرها اِلََحٍد ِمْن ِعباِدَك الص   ِهیِالٰ  :ستگونه ا اینه مناجات شعبانیّ

آبروی من را خریدی و  ،در بین بندگان صالحت، گناهان مرا برمال و ظاهر و آشکار نکردیدر دنیا که 

فردای  :ادِ وِس ااْلَْشهُرؤُ  ىٰ َعلاْلِقیاَمِة َفال تـَْفَضْحِني یـَْوَم گونه به نیکی با من رفتار کردی، و این ،حفظ کردی

در  ،اهللةمالئک ،هدی ی هائمّ ،پیغمبر خدا ؛ددهندر برابر شاهدانی که شهادت می ،قیامت

ا از روی پرده ر ،در پیش آنها خدایا !من را مفتضح نکن ،دهندکه شهادت می شاهدانی ی همهبرابر 

  !های من کنار نزنآلودگی

امّا این جود تو بود  !چقدر آرزوهای بزرگ دارمنسبت به تو بینی من خدایا می :یَملِ ُجوُدَك َبَسَط اَ  ِهیِالٰ 

 !خدایا :یْفَضُل ِمْن َعَملِ َو َعْفُوَك اَ  .هنر خودم نبود ؛قدر بزرگ کردین آرزوهای من را بسط داد و ایناکه 

تر عفو تو از گناهان من عظیمامّا  ؛گناهان من خیلی عظیم است ؛اعمال زشت من خیلی عظیم است

  .است

فردای  !خدایا ؛من در دنیا که از لقاء تو محروم شدم !خدایا :اِدكَ َفُسرَِّنی بِِلقاِئَك یـَْوَم تـَْقِضی ِفیِه بـَْیَن ِعب ِهیِالٰ 

 !الاقل آن روز من را محجوب قرار نده ،کنیداوری می وآن اه که داری بین بندگانت قضاوت  ،قیامت

شاد  !آن روز من را مسرور کن :اِئكَ َفُسرَِّنی بِِلق !م از لقاء و دیدار خودت قرار ندهآن روز من را محرو ر دی

این قیامت  ،حال .کنیدگانت قضاوت و داوری میبین بنداری روزی که  ؛کن به دیدار و مالقات خودت

 ی قیامت انفسیهای در سیر باطنی که یعنی آن مرحله «آن روزی»تواند قیامت انفسی هم باشد. می
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گر در سیر باطنی خودش،  مناجات .افتداتفاق می 9یَن اْلِقْسَط ِلیَـْوِم اْلِقیاَمةِ َنَضُع اْلَموازِ  و شودبرپا میانسان 

  .مسرور کن من را به لقاء و دیدار خودت ،آن روزدر  گوید آن روز را در نظر دارد و می

َبْل ُعْذِری یا اَْكَرَم َمِن اْعَتَذَر اِ اُر َمْن َلْم َیْستَـْغِن َعْن قَـ ِاَلْیَك اْعِتذاْعِتذاِری  ِهیِالٰ  خدایا  :لَْیِه اْلُمِسیُئونَ ُبوِل ُعْذرِِه فَاقـْ

نیاز نیست عذر خواستن کسی است که بی ،عذر خواستن منو  ؛ما هآمدپیش اه تو  بهمن به عذرخواهی 

طرف پوزش او را امّا اگر  ؛کن است کسی برود از کسی پوزش بخواهدمم .از اینکه تو عذرش را بپذیری

وجود محتاج این است که  ی با همه وا !نهگر  مناجاتامّا این  !نپذیرفت که نپذیرفتب وید  ،نپذیرد

این عذرخواهی من، عذرخواهی کسی است که با  !پذیرفته شود. خدایادر دست اه خدا  ،خواهیشپوزش

َبْل ُعْذِری .ش پذیرفته شودخواهی و پوزش محتاج این است که این عذرخواهی وجود ی همه خدایا  :َفاقـْ

-ها میکه بدکاران و آلوده ترین کسیای کریم :لَْیِه اْلُمِسیُئونَ یا اَْكَرَم َمِن اْعَتَذَر اِ  !پس بیا عذر من را بپذیر

ر یک عذرخواه را رد کند و تو خیلی کریمی و کریم محال است که عذ !خواهندروند پهلوی او عذر می

  .نپذیرد

ی  درِ خانهبه  ام و حاجتمندم؛ ی تو آمده خانه خدایا! این حاجت مرا رد نکن! من درِ :ال تـَُردَّ حاَجِتی ِهیِالٰ 

که را طمعی  :َطَمِعی  یِّ ْ َو ال ُتخَ  !خالی برن ردانرا دستم ال تـَُردَّ حاَجِتی:ام.  تو، دست حاجت دراز کرده

امید من را و  :َو ال تـَْقَطْع ِمْنَك رَجاِئی َو َاَمِلی !ل نکنبه یأس و ناامیدی مبدّ ،ما هعنایات تو بستو به لطف 

  !از خودت قطع نکن

 .کردیاز روز اوّل من را هدایت نمی ،خواستی من خوار شومخدایا اگر می :یتـَْهِدنِ َلْم  َلْو َاَرْدَت َهواِنی ِهیِالٰ 

را چرا به من شناساندی؟ من یقین دارم  هائمّ ،را چرا خودت را به من شناساندی؟ پیغمبرت

َلْم  َلْو َاَرْدَت َهواِنی .ابود کنید که تو بخواهی من را خوار و نشومن باورم نمی .نبود هودهبیکه این کارها 

محال بود من را به راه دین و آیین و اولیاء  ،ق گرفته بودتو به خواری من تعلّ ی اگر اراده خدایا :یتـَْهِدنِ 
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َو َلْو َاَرْدَت شوم. من مأیوس نمی .کاری با من داریکه شود پس معلوم می .خودت هدایت کنی

ر گناه من ت بستّاریّ ی پرده ،از روز اوّل ،خواستی من را مفتضح کنیخدایا اگر می :یاِفنِ َفِضیَحِتی َلْم تُع

 خوبی با من رفتار کنی.  به نه،وگهمین خواهی تا آخردهد که مینشان می این .دییکشنمی

نَـْیُت ُعُمِری ِفی طََلِبه ِهیِالٰ   ؛کندمن گمانم به اینجا راه پیدا نمی !خدایا :ا ِمْنكَ ما َاظُنَُّك تـَُردُِّنی ِفی حاَجٍة َقْد َافـْ

از پیش اه  در درخواست آنعمرم را  ی برم که در حاجتی که همهگمان هم نمی ؛دهماحتمال هم نمی

این گمان به وجود من راه  !نه .خالی و مأیوس برگردانیدست ،خودت ی از در خانهرا م، خرج کردم تو

 شود. باورم نمیچنین چیزی وجه  هیچ به ؛کندپیدا نمی

 ی همه ؛حمد سزاوار توست !خدایا :ىٰ ُتِح ُّ فَـتَـْرضداِئمًا َسْرَمدًا َیزِیُد َو ال یَِبیُد َكما َبدًا فَـَلَك اْلَحْمُد اََبدًا اَ  ِهیِالٰ 

که دم  حمدی ؛دائمی و سرمدی است ؛ابدی است ابدیِ ؛حمدی که ابدی است ؛ق به توستحمد متعلّ

که داری دوست میکه تو گونه  آنحمدی  ؛کندشود و هرگز انتها و فنا پیدا نمیافزوده می آنبه دم بر 

 !شوی که مورد حمد قرار گیری. خدایاپسندی و خرسند میتو میگونه که  آنمورد حمد واقع شوی و 

 هایی که تو داری. همه خوبی خاطر این به ؛کنمحمد میگونه اینمن تو را 

ب ویی به تو دستور  ؛کنی ا مؤاخذهرحق داری متو  ،بله !خدایا :َخْذُتَك ِبَعْفِوكَ اَ  یِاْن َاَخْذتَِنی ِبُجْرمِ  ِهیِالٰ 

 ؛همه گناه و معصیت کردی این ؛آلودگی به بار آوردیو تو رفتی مرتکب جرائمی شدی امّا  ؛دادم

 .مات را مرتکب شدیمحرّو همه واجبات را ترک کردی  این ؛را زیر پا گذاشتیهای مهمه فرمان این

 !دارم رفح متقابالًمن هم  !امّا بدان ؛کنی مؤاخذهخاطر جرمم  بهرا توانی ممی !خدایا حق با توست

م ر تو ن فتی من  !خدایا :گویم من هم میوقت  آن :َخْذُتَك ِبَعْفِوكَ ِاْن َاَخْذتَِنی ِبُجْرِمی اَ چیست؟  حرف من

گناه من از کنم؟ پس اگر نظر میها صرفگناهاز ام؟ م ر ن فتی من م ر ن فتی من بخشنده ؟عَفُوَّم

تو  ،جوابی ندارم ،ما ههایی که کردشد؟ اگر من در برابر گناه هچ یتهاآن حرفپس  ،نظر نکنیصرف

ِاْن َاَخْذتَِنی  !عای بخشندگی کردیادّکه گویم تو خودت بودی ؟ میبدهی خواهی به منچه جوابی می
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ها و معاصیم خاطر ذنب را بهاگر مخدایا  :ِبَمْغِفَرِتكَ َخْذُتَك َو ِاْن َاَخْذتَِنی ِبُذنُوِبی اَ  .َخْذُتَك ِبَعْفِوكَ ِبُجْرِمی اَ 

کنم به من هم تو را مؤاخذه می .ایستممن هم رو در رو می .کنممن هم تو را مؤاخذه می ،مؤاخذه کنی

 گناهانتو بر پوشی پس پرده ؟پوشانممیم ر تو ن فتی که گناهان بندگان را  !گویم خدایامی ؛مغفرتت

ببین چقدر امید داده که حاال رو در  .کنممن هم مؤاخذه می !ظر کردنت از گناهان؟نصرفکو آن  !؟وک

  !کنددارد با خدا محاجّه میو روی خدا ایستاده است 

من را بیندازند که دستور دهی  ،اینها ی رغم همه اگر علی !امّا خدایا به تو ب ویم :ارَ َو ِاْن َاْدَخْلَتِنی الن  

دین تو را زیر پا  ،که وجود تو را منکر بودند در بین کسانی ،در بین اهل معصیت خودت ،وسط آتش

َر َاْعَلْمُت َاْهَلها اَنِّی اِاْن َاْدَخْلَتِنی الن   ،کار و آلوده را بیندازند وسط آتشامر کنی که منِ معصیت ؛گذاشتند

زنم دوزخ فریاد میاهل وسط  .آوردن میت تو را از قلب من بیرومحبّ ،آتشکه خدایا فکر نکن  :ِحبُّكَ اُ 

-دارد میو انداخته داخل این آتش را من عاشق همان کسی هستم که اآل ؛که من عاشق خدا هستم

گویم میسخن از عشق تو  ،در بین آتش دوزخت !خدایا :ِحبُّكَ ِاْن َاْدَخْلَتِنی الن اَر َاْعَلْمُت َاْهَلها اَنِّی اُ  ؛سوزاند

توانی آتش دوزخ را و میفقط تکه فکر نکن  .کنمآتش دوزخ را خاموش می ،و با سخن عشق تو

َو ِاْن  :خاموش شودو ت دهم تا دوزخمی فریاد عشق تو را سر ؛من هم بلدم خاموشش کنم ؛برافروزی

  .كَ ِحبُّ َاْدَخْلَتِنی الن اَر َاْعَلْمُت َاْهَلها اَنِّی اُ 

اعمال من بسیار  ،خدایا گرچه در جنب طاعت و فرمانبری تو :یاَعِتَك َعَملِ ِاْن كاَن َصُغَر ِفی َجْنِ  ط ِهیِالٰ 

آرزوهای من بسیار  ،توبه امّا در جنب رجاء و امید  :یَملِ فَـَقْد َكبُـَر ِفی َجْنِ  َرجاِئَك اَ حقیر و کوچک است، 

 م. ا هو بستامّا امید تا دلت بخواهد به ت ؛عرضه کنمکه عمل هیچ ندارم  ی من در عرصه .عظیم است

َقِلُ  ِمْن ِعْنِدَك بِاْلَخْیَبِة َمْحُروماً َكْیَف اَ   ِهیِالٰ  آمده  ؟ت از در تو برگردمچ ونه با یأس و محرومیّ !خدایا :نـْ

اِة ِلَبِنی بِالنَّجْن تـَقْ َو َقْد كاَن ُحْسُن ظَنِّی ِبُجوِدَك اَ  !مأیوس برگردم؟ ،خالی برگردمدستو تو  ی خانه باشم درِ

 در حالیگونه است که تو مرا این ،من به جود تو ظنّ و این در حالی است که حسن :َمْرُحوماً 
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و م ا هنجات پیدا کردهایم ها و معصیتآلودگی ی های وجودم، از همهگرفتاری ی که از همهگردانی  میبر

  ونهچ ؛ما هآمد اتخانه خدایا من با این امید درِ .گردانی میرا برم نهوگاین ؛ما همورد رحمت تو قرار گرفت

 ر است؟ م ر متصوَّ ؟با ناامیدی برگردم

نَـْیُت ُعُمِری ِهیِالٰ  حریصانه در غفلت از تو تباه عمر خودم را  !قبول دارم خدایا :ِفي ِشرَِّة السَّْهِو َعْنكَ  َو َقْد َافـْ

نَـْیُت ُعُمِری ِفی ؛کردم عمر  ،توانمتا میکه حرص زدم  ؛عمر خودم را به باد دادم :ِشرَِّة السَّْهِو َعْنكَ  َقْد َافـْ

َلْیُت َشباِبی ِفی َسْكَرِة التَّب .تباه کنم توجّهی به توخودم را در مسیر غفلت و بی خدایا جوانی  :اُعِد ِمْنكَ َو اَبـْ

  .را هم به آتش کشیدمجوانی خودم  ؛در مستی دوری از تو تباه و نابود کردمهم خودم را 

 ،آن روزگاری که مغرور و فریفته بودم !خدایا :َسَخِطكَ  َسِبیلِ  ىٰ ِالاَی اَم اْغِتراِری ِبَك َو رُُكوِنی ْستَـْیِقْظ اَ فَـَلْم  ِهیِالٰ 

بودم به راه معصیت  هپروا تکیه کردور کرده بود که بیمغرچنان کرم تو من را  ؛از تو هیچ باکی نداشتم

ور خواب و مست طنیها همدر دل این غفلت ؛آن روزها من بیدار نشدم .سخط و غضب توراه به و 

  .کردمداشتم راه گمراهی را طی می

من  ؛تو هستم ی من بنده یا!خدا لَْیَك:َدْیَك ُمتَـَوسِّل  ِبَكَرِمَك اِ اِئم  بـَْیَن یَ َعْبُدَك َو اْبُن َعْبَدْیَك ق نَاَو اَ  ِهیِالٰ 

زاد خانه ی بندهمن  ؛ندا هتو بود ی غالمی هستم که آباء و اجداد من هم همه بنده ؛تو هستم ی زاده بنده

در پیش اه تو و تو آمده  ی این بنده ،حاال این غالم تو :اِئم  بـَْیَن َیَدْیكَ ق .َعْبُدَك َو اْبُن َعْبَدْیكَ  نَااَ  :تو هستم

از خودش  چیز هیچاست. متوسّل شده به تو کرم تو  ی واسطه و به :کَ لَیْـ ُمتَـَوسِّل  ِبَکَرِمَک اِ است. ایستاده 

  .برای اینکه بیاید پیش تواست کرم خودت را وسیله قرار داده  ؛ندارد یی هیچ پارتی ؛ندارد

ای هستم که با من بنده !خدایا :ِمْن َنَظِركَ  ُهَك ِبِه ِمْن ِقلَِّة اْسِتْحیاِئیاجِ ِمم ا ُكْنُت ُاو   اَنَا َعْبد  اَتـََنصَُّل ِالَْیكَ  ِهیِالٰ 

 ؛ما هرو شد هها با تو روبهایی که در آن حالتاز حالت ،کنمعذرخواهی میدارم و  موجودم بیزار ی همه

 ؛ت کم بودشدّ من به یدیدی و حیارا میهایی که تو داشتی مدر آن حالت :ِمْن َنَظِركَ  ِمْن ِقلَِّة اْسِتْحیاِئی

فرمان تو را و کردم من خودم را آلوده به معصیت می ،دیدیشتی من را میکه تو دا پروا در حالیبی
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م به عذرخواهی ا هآمد .مبیزار و متنفّرها ها و زماناز آن لحظه ،وجود ی خدایا با همه .گذاشتمزیر پا می

 ؛کنمتو درخواست عفو و بخشش می ازو م ا هآمد :ِذ اْلَعْفُو نـَْعت  ِلَكَرِمكَ َو َاْطُلُ  اْلَعْفَو ِمْنَك اِ  .در پیش اه تو

بهترین صفت برای  ،خاطر اینکه عفو به :ِذ اْلَعْفُو نـَْعت  ِلَكَرِمكَ اِ  !م، نهبخشیده شدن نه برای اینکه مستحقّ

  .بهترین توصیف برای کرم توست ؛کرم توست

َقْظَتِنیَتِقَل ِبِه َعْن َمْعِصَیِتَك ِاال  ِفی وَ نْـ َلْم َیُكْن ِلی َحْول  فَاَ  ِهیِالٰ  و توانی  خدایا من هیچ نیرو :ِلَمَحبَِّتكَ  ْقٍت اَیـْ

َقْظَتِنیال  اِ  ؛دست از معصیت تو بکشمو نداشتم که از معصیت تو روی برگردانم  م ر  :ِلَمَحبَِّتكَ   ِفی َوْقٍت اَیـْ

این  ت تو آمد من را ازمحبّ ؛تت آمدی من را از خواب غفلت بیدار کردیخاطر محبّبهتو آن زمانی که 

از خواب غفلت بیدار  ؛نداشتم ،هنری برای اینکه راه معصیت را ترک کنمخودم من  .گمراهی نجات داد

ت تو، وقت این محبّآن :ُكوَن ُكْنتُ َفَكما َاَرْدَت َاْن اَ  .ت تو بود که من را از این خواب بیدار کردمحبّ ؛نشدم

ت محبّ ،ی در من ایجاد شدی گر حسن و خوبیا .تو باشد ی کرد که تو دوست داشتی بنده گونه من را آن

  َفَشَكْرُتَك بِِاْدخاِلی ِفی ،ور استطحاال که این .ت و عشق تو هستممرهون محبّمن  ؛تو در من ایجاد کرد

شاکر  ؛م تو را شکر کنما همن آمد ،کرامت و کرم خودت کردی ی خاطر اینکه من را وارد حوزه به :َكَرِمكَ 

َو  ؛ت بیرون کشیدیاز راه معصیو من را بیدار کردی  ،ت و عشق خودتاین لطف تو هستم که با محبّ

و  هاچرکر کنم برای اینکه قلب من را از م از تو تشکّا هو خدایا آمد :اِخ اْلَغْفَلِة َعْنكَ لَِتْطِهیِر قَـْلِبی ِمْن َاْوس

 ؛خودم را تزکیه کنمرسید که  زورم نمیمن  .یبا همین عنایت خودت پاک کرد ،های غفلتآلودگی

  .ت تو بود که من را پاک کردعنایت و محبّ

َتُه َفَاج َنَظَر َمنْ  اْنظُْر ِاَلیَّ  ِهیِالٰ  همه  این !یک نظر به من بیندازو بیا  ،است نهوگخدایا حاال که این :اَبكَ ناَدیـْ

َتُه فََاج َنَظَر َمنْ  ؛حاال بیا نظر دی ری به من بینداز ،یا همن کرد لطف در حقّ نظر بینداز  گونهآن :اَبكَ ناَدیـْ

 .جواب تو را دادند ؛تو را پاسخ گفتندزدی و آنها صدای اندازی که تو آنها را صدا که به کسانی نظر می

گناه پاک کردی، و های آلودگی حاال که قلبم را از چرک .به من بیندازآن نظر را دی ر  ،از این به بعد
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بیا چنان نظری به من بینداز و مرا  ؛کنمبه این بسنده نمی ،حاال که من را از راه گناه بیرون کشیدی

دهی و آنها آنها را ندا می ،که تو از باطنبندگانی  ؛ملحق کن به بندگان مقرّب خودتمرا  ؛زیر و رو کن

نظر  ؛نظری به من بینداز ؛و من را از کسانی قرار ده :اَعكَ ِبَمُعونَِتَك َفَاط ْستَـْعَمْلَتهُ َو ا ؛دهندپاسخ تو را می

جا  طاعت تو را به ،کنی و آنها هم در عملمی شاندعوت ،کسانی را که با یاری خودت به عمل و طاعت

 من را از اهل طاعت کن.  ؛آورندمی

ُعُد َعِن اْلُمْغتَـرِّ ِبهِ یا َقرِیبًا ال  کشیخودت را کنار نمی ،فریفته ی که خیلی نزدیکی و از بندهای خدایی  : یـَبـْ

خدایی  ای :ابَهُ ال یـَْبَخُل َعمَّْن رَجا َثو  اداً َو یا َجو  !شویقائل نمیبین خودت و او هم ای بعد و فاصلهو حتّی 

بخل  است، کسی که امید به ثواب و پاداش تو بستهبه  در جود و احسان که سرشار از جود هستی و

 !ورزینمی

را به تو نزدیک  آن ،به تو آنخدایا دلی به من بده که شوق و اشتیاق  :قَـْلبًا یُْدنِیِه ِمْنَك َشْوقُهُ  َهْ  ِلی ِهیِالٰ 

و خودِ این اشتیاق سبب  ؛که یکپارچه اشتیاق وصال تو باشد قلبی ؛چنین قلبی به من عنایت کن ؛کند

زبانی به من عنایت کن که  !و خدایا :َلْیَك ِصْدقُهُ یـَْرفَـُعُه اِ َو ِلسانًا  ؛شود که این قلب به تو نزدیک شود

ن اهی به  !و خدایا :َو َنَظرًا یـَُقرِّبُُه ِمْنَك َحقُّهُ  ؛صدق آن سبب شود که رفعت پیدا کند و به تو نزدیک شود

به قرب تو نائل شود و این نظر به قرب تو  آنه آن ن اه حق سبب شود که صاحب من عنایت کن ک

 بین به من عنایت کن. حق ی حق و دیده ی دیده ؛نائل شود

ُر َمْجُهولٍ اِ  ِهیِالٰ  دی ر  ،سبب تو شناخته شد به ،سبب تو معروف شد بهکه خدایا کسی  :نَّ َمْن تـََعرََّف ِبَك َغیـْ

َو َمْن  !ماند؟کجا گمنام و ناشناخته میی ر د ،که تو او را شناساندی کسی .ماندناشناس و گمنام نمی

ُر َمْخُذولٍ ال بَـْلَت َو َمْن اَ  .دچار خذالن و خواری شوداست محال  ،که به تو پناه بیاورد و کسی :َذ ِبَك َغیـْ قـْ
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ُر  دی ر محال است  ،رو کرده باشیو آورده باشی  که تو به او رو کسی !خدایاو  11:َممـُلوکٍ َعَلْیِه َغیـْ

ُر َمْمُلولٍ ها  در بعضی نسخه .فروشدچیز نمی خودش را به هیچدی ر او  ؛مملوک چیزی قرار ب یرد  11َغیـْ

 ،رو کردی و به دیدار تو نائل شدهبه او که تو  کسی .دهددی ر ماللت به او دست نمی نقل شده است:

  !شود؟ملول میکِی 

تَـَهَج ِبَك اِ  ِهیِالٰ  َو شود ت میوجودش یکپارچه نورانیّ ،که به تو راه پیدا کرد کسی !خدایا :َلُمْسَتِنیر  نَّ َمِن انـْ

در پناه خواهد  ،آویزدکه به تو درمی کسی ،آوردکه به تو پناه می و کسی :نَّ َمِن اْعَتَصَم ِبَك َلُمْسَتِجیر  اِ 

که  که کسی است نهوگحاال که این :ِهیِالٰ َو َقْد ُلْذُت ِبَك یا پناه نیست. بیدر دنیا و آخرت دی ر او  ؛بود

ِمْن  ظَنِّی (ُتَخیَِّبنَّ ) ُتَخیِّ ْ َفال  !م ای خدای منا همن به تو پناه آورد ،پناه نخواهد بودبی د،آوربه تو پناه می

َعْن  َو ال َتْحُجْبِنی !کننبه یأس و ناامیدی تبدیل را ی که به رحمت تو دارم خدایا این حسن ظنّ :رَْحَمِتكَ 

  !را از رأفت و لطف خودت محجوب نکنو م :رَْأَفِتكَ 

ببین  !خدایا من را به اولیاء خودت نائل کن :اَدَة ِمْن َمَحبَِّتكَ رََجا الزِّی  ِتَك ُمقاَم َمنْ یَ َاِقْمِنی ِفی َاْهِل َوال ِهیِالٰ 

  َاِقْمِنی ِفی َاْهِل َوالیَِتَك ُمقاَم َمنْ  ! شوممن جزء اولیاءاهلل !آوردها به کجاها دارد سر درمیهدی ر حاال خواست

رجاء به زیادت  دائماً ،ت تودر مقام و جای اهی قرار بده که در اثر محبّمرا و  :اَدَة ِمْن َمَحبَِّتكَ رََجا الزِّی

 من را در چنین جای اهی قرار بده.  شته باشم؛دا جای اه خود

از این یاد خودت به آن  !من را شیفته و واله ذکر خودت کن !خدایا :ِذْكِركَ   ىٰ ِالْكِرَك َوَلهًا ِبذِ  َو اَْلِهْمِنی ِهیِالٰ 

ِفی َرْوِح   َو ِهمَِّتی !یفته و شیدا و مفتون یاد تو باشمواله و ش !یک لحظه فارغ از یاد تو نباشم !ودتیاد خ

را هم قرار ده بر پیروزی و نشاط ناشی از پیروزی در رسیدن به همّت م :َو َمَحلِّ ُقْدِسكَ  اِئكَ َنجاِح َاْسم
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دی ر از مخلوق عبور کننده  این دعا !قدس خودت و در رسیدن به محلّ ،مقام اسماء و صفات خودت

  .اهوت گذاشته استهکند و رو به عالم الهوت را طی میدارد حاال او  ؛کرد

دهم که مرا به اهل خودت قسم می تو را به حقّ !خدایا :اَعِتكَ َمَحلِّ َاْهِل طِبَك َعَلْیَك ِاال  اَْلَحْقَتِنی بِ  ِهیِالٰ 

جای اه صالح و  ،و منزل و جای اه من را هم :اِتكَ َو اْلَمثْـَوى الص اِلِح ِمْن َمْرض !طاعت خودت ملحق کنی

ا عًا َو ال َاْمِلُك َلهَدفْ  لِنَـْفِسی َاْقِدُر ال ِانِّیفَ  !به مقام رضا نائل کنمرا  ی!اهل رضای خودت قرار ده ی شایسته

 یی توانم هیچ بدینه می ؛کنمبتوانم هیچ کاری برای خودم نمی ؛هیچ هنری ندارممن  !خدایا بدان :نـَْفعاً 

 ی همه .آیدهیچ کاری از من برنمی .انم هیچ نفعی را متوجّه خودم کنمتونه میو را از خودم دفع کنم 

توانم از خودم برطرف نمیهم دیدم یک عیب را  ؛هایم را کردمتقالّ ی همه .دیدم نشد ؛زورهایم را زدم

  .ا نـَْفعاً فَِانِّی ال َاْقِدُر لِنَـْفِسی َدْفعاً َو ال َاْمِلُك َله .کنم

 من :َو َمْمُلوُكَك اْلُمِنی ُ  ؛ضعیف گناهکار تو هستم ی من بنده !خدایا :نَا َعْبُدَك الضَِّعیُف اْلُمْذِن ُ اَ  ِهیِالٰ 

َفال  .تو ی خانه ام درِهایم آمدهآلودگی ی با همه ؛ما هرو به تو آورد ؛ولی انابه دارم ؛مملوک تو هستم

ی و گفتی دی ر ر نده که روی از آنها برگرداندخدایا من را از کسانی قرا :ِممَّْن َصَرْفَت َعْنُه َوْجَهكَ  َتْجَعْلِنی

َو َحَجَبُه  !ت را از من برن ردان ای خدای خوبروی !خدایا من را از آنها قرار نده !خواهم ببینمتاننمی

کسانی قرار نده که اشتباهات و خطاهایشان آنها را از عفو تو محجوب از من را  !و خدایا :َسْهُوُه َعْن َعْفِوكَ 

  !نکن نهوگمن را آن !و محروم کرد

َو اَِنْر  !منقطع کنسوی خودت  بهمرا  ،خدایا از هر چیز غیر خودت :َلْیكَ ِع اِ ا َهْ  ِلی َكماَل ااِلْنِقط ِهیِالٰ 

 !سوی خودت نورانیّت ببخش های ما را با نور ن ریستن بهو دیدگان دل :َلْیكَ اَْبصاَر قـُُلوبِنا ِبِضیاِء َنَظرِها اِ 

های نورانی را های نوری و حجابپرده ،هادلتا اینکه این دیدگان  :اُر اْلُقُلوِب ُحُجَ  النُّورِ َتْخِرَق اَْبص َحت ىٰ 

َو  !به آن معدن عظمت ؛و به ذات اقدس تو ملحق شود :َمْعِدِن اْلَعَظَمةِ  ىٰ ِالفَـَتِصَل هم پاره کند و بدرد 

  .های ما آویخته به عزّ قدس تو شودو روح :ا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ ُقْدِسكَ َتِصیَر َاْرواُحن
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َتُه فََاجاَبكَ ِممَّ  َو اْجَعْلِنی ِهیِالٰ  نها جواب آزنی و خدایا من را از کسانی قرار ده که تو آنها را صدا می :ْن ناَدیـْ

-صعقه ،در برابر جالل توافکنی و آنها و نظر عنایتی به آنها می :ِلكَ َفَصِعَق ِلَجالَتُه َو الَحظْ دهند تو را می

و من را از بندگانی قرار ده که مخفیانه و  :َعِمَل َلَك َجْهراً  اَجْیَتُه ِسر ًا وَ َفن .شوندمدهوش میو زنند ای می

  .َو َعِمَل َلَك َجْهراً  :کنندعمل میبه فرمان تو کنی و آنها آشکارا در بیرون نجوا میبا آنها از درون 

ی ُحْسنِ  ىٰ َعلَلْم ُاَسلِّْط  ِهیِالٰ  -ط نمییأس و ناامیدی را مسلّ ،خودم ظنّ بر حسن !خدایا :اسِ ظَنِّی قـُُنوَط ااْلِ

قَ  ؛دهمبه هیچ قیمتی تن به ناامیدی نمی ؛کنم  امید من هم از !و خدایا :ِمْن َجِمیِل َكَرِمكَ  َطَع َرجاِئیَو اَل انـْ

  .شودکرم زیبای تو به هیچ قیمتی قطع نمی

گناهان  ،خدایا اگر خطیئات من :َعَلْیكَ  ِبُحْسِن تـَوَكُِّلی فَاْصَفْح َعنِّی ،ِاْن كاَنِت اْلَخطایا َقْد َاْسَقطَْتِنی َلَدْیكَ  ِهیِالٰ 

 فَاْصَفْح َعنِّی ِبُحْسِن تـَوَكُِّلی ،پست و خوار کرده ،های من، من را در پیش اه تو ساقط کردهمعصیت ،من

  .آنها را نادیده ب یرو  من درگذر یهاپس به اعتبار این حسن اعتمادم بر تو، بیا و از آلودگی :َعَلْیكَ 

نُوُب ِمْن َمكارِِم ُلْطِفكَ  ِهیِالٰ  خدایا اگر گناهان من، من را از  :َكَرِم َعْطِفكَ   ىٰ ُن ِالاْلَیِقی فَـَقْد نـَبـََّهِنی ،ِاْن َحطَّْتِنی الذُّ

 :َكَرِم َعْطِفكَ   ىٰ ِالفَـَقْد نـَبـََّهِنی اْلَیِقیُن است،  ها و عنایات تو محروم و دور کرده و پایین انداختهلطف و کرامت

  .دسازمند میکند و بهرهرا از خواب بیدار میم ،عطوفت تو دارم کرم تو و بهیقینی که به 

را های من، ماگر غفلت !خدایا :ِئكَ فَـَقْد نـَبـََّهْتِنی اْلَمْعرَِفُة ِبَكَرِم آال ،ِاْن اَناَمْتِنی اْلَغْفَلُة َعِن ااِلْسِتْعداِد ِلِلقاِئكَ  ِهیِالٰ 

مرا به خواب غفلتی فرو برده که دی ر آمادگی لقاء و  ،استعداد و آمادگی برای لقاء تو محروم کردهاز 

 ،معرفتی که به کرم و لطف و عنایات و الطاف تو دارم :ِئكَ فَـَقْد نـَبـََّهْتِنی اْلَمْعرَِفُة ِبَكَرِم آال ،دیدار تو را ندارم

  .ه لقاء تو نائل شومکند تا برا از این خواب غفلت بیدار میآید ممی

اگر عقاب و کیفرهای  !خدایا :اِبكَ فَـَقْد َدعاِنی ِاَلى اْلَجنَِّة َجزِیُل َثو  ،كَ ابِ ِاْن َدعاِنی ِاَلى الن اِر َعِظیُم ِعق ِهیِالٰ 

 های عظیم و فراوان و ثواب جزیل تو متقابالًپاداش ،کندمیدعوت سوی آتش دوزخ  من را به ،عظیم تو

  .کندمیدعوت سوی بهشت تو  من را به
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تو  ی خانه فقط درِ ؛احدی مورد امید من نیست .مکنخدایا فقط از تو درخواست می :لُ أَ فَـَلَك َاسْ  ِهیِالٰ 

َتِهُل َو اَ  .منحصرا درخواست من از توست :لُ أَ فَـَلَك َاسْ  .ما هآمد  ،از هرچه غیر توست !خدایا :ْرَغ ُ َو ِاَلْیَك اَبـْ

  .سوی تو متوجّه است میل من به وو تمام رغبت  ؛منقطع شدم ،از هرچه غیر توست ؛امید بریدم

را  ات خودکنم که صلوات و درود و تحیّو از تو درخواست می :َو آِل ُمَحمَّدٍ  ُمَحمَّدٍ  ىٰ َعلَاْن ُتَصلَِّی  ُلكَ أَ َو َاسْ 

 َاْن َتْجَعَلِنی ِممَّْن یُِدیُم ِذْكَرَك َو الَو عنایت کنی  انالشأن اسالم و خاندان بزرگوارش بر پیامبر عظیم

ُقُض َعْهَدَك وَ  که  خواهم که مرا از کسانی قرار دهیمیاز تو و  :ْمِركَ ال یـَْغُفُل َعْن ُشْكِرَك َو ال َیْسَتِخفُّ بِاَ  یـَنـْ

ُقُض َعْهَدكَ الَو  ند؛شویک لحظه هم از تو غافل نمی ؛رَکَیُدیمُ ذِکـ :دارند یاد تو را دائما در دل خود  : یـَنـْ

پیمان بندگی و طاعت  ،ت و مودّتپیمان عشق و محبّ ند؛شکنرا نمی ندبا تو بستکه  یی و عهد دوستی

خواهم و خدایا می : یـَْغُفُل َعْن ُشْكِركَ َو ال ؛کنندکنند و پاره نمیو عبادتی که با تو بستند را نقض نمی

عنایات تو جلوی چشمشان است  دائماً ؛شوندتو غافل نمیای از شکر مرا از کسانی قرار دهی که لحظه

و من را از  :ْمِركَ َو ال َیْسَتِخفُّ بِاَ  است؛ وجودشان را دربرگرفته ی اری از تو همهز ساو حالت شکر و سپ

عالم  اگر متوجّه «امر» .گیرندکوچک نمیرا فرمان تو  ؛شمارندکسانی قرار ده که امر تو را سبک نمی

  .دهنداعتنایی قرار نمیگیرند و مورد بییعنی مقام امر را کوچک نمی ،امر باشد

عزّ خودت، به نور ذات به نور و واصل کن خدایا مرا ملحق  :بـَْهجِ بُِنوِر ِعزَِّك ااْلَ  (اَْتِحْفِنیِنی )ِحقْ اَلْ َو  ِهیِالٰ 

وجودش  د،پیدا کندست ترین چیز هستی است و اگر کسی به آن نور  آفرین خودت؛ که آن نور، بهجت

فَاَُكوَن َلَك عارِفًا َو َعْن ِسواَك ُمْنَحرِفًا َو  ؛خدایا من را ملحق به آن نور کن .شودغرق نشاط و بهجت می

 ؛بشناسمدر عالم فقط تو را دی ر من  ،تا با رسیدن و واصل شدن به آن نور عزّ خودت :ائِفًا ُمراِقباً ِمْنَك خ

غافل از هرچه غیر  ؛هیچ توجّهی نداشته باشم ؛منحرف باشم ،از هرچه غیر توست و :اَك ُمْنَحرِفاً َو َعْن ِسو 

چیز در عالم وجود  هیچ ؛نبینمدر هستی  زیچ غیر تو هیچ تا ؛مرا به این مقام برسانباشم. توست 

: ِسواَك ُمْنَحرِفاً ارِفًا َو َعْن فَاَُكوَن َلَك ع ؛هیچ مخلوقی را نبینم ؛نه دی ران را ،نه خودم را بشناسم ؛نشناسم
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از احدی جز تو  ؛م فقط از تو خائف باشمو در زندگی :ائِفًا ُمراِقباً َو ِمْنَك خچیز غیر تو را نبینم.  هیچ

خاطر جرائمم ترسان  که به ،هراس از عدل توو چه ترس  ؛ترس و هراسم از تو باشد ی همه ؛نترسم

َو ِمْنَك  .برابر مقام تو دچار خشیت و خوف باشمدر که  ،چه هراس از عظمت و هیبت و جالل تو ،باشم

 ؛تو را داشته باشم ی مراقبه دائماً ؛لحظه از تو غافل نباشم یعنی یک ؛و مراقب تو باشم :ائِفًا ُمراِقباً خ

خودم را ، در محضر تو ؛کنیتو داری مرا ن اه می ؛حواسم باشد که در پیش اه تو هستم یعنی دائماً

و چه در باطنم  ،از من سر نزند ،چیزی که خالف ادب محضر توست مواظب باشم ؛جمع و جور کنم

  !خودت را نصیب من کن یهم خوف خودت را و هم مراقبه :ائِفاً ُمراِقباً َو ِمْنَك خ .چه در ظاهر وجودم

و ای خدایی که  !عظمتیو ای خدایی که صاحب جالل و جبروت و هیمنه  :ْكرامِ یا َذا اْلَجالِل َو االِْ 

  !هم صاحب جمالی و هم صاحب جالل !صاحب جمال و کرم و لطف و عطوفت هستی

و صلوات و درود خدای متعال بر  12:اِهرِیَن َو َسلََّم َتْسِلیمًا َكِثیراً َرُسوِلِه َو آِلِه الط   َحمَّدٍ مُ    َعلى َو َصلَّى اللُ 

ت فراوان بر و سالم و تسلیم و تحیّ انرسول بزرگوار اسالم و خاندان پاک و معصومش ،پیامبراکرم

َو  :قبلی گفتیم ی چون در جمله ؛تواند خبر باشدتواند دعا باشد و هم میمیهم  ،این عبارت !آنان باد

َو َصلَّى  :خر آمد کهآدر حاال خبرش  .صلوات بفرستیو خواهیم که درود و از تو می :ُتَصلِّیَ  َانْ  َاسـئَـُلکَ 

  .ُمَحمٍَّد َرُسوِلِه َو آِلِه الط اِهرِیَن َو َسلََّم َتْسِلیماً َكِثیراً   َو َصلَّى اللُ َعلى .خدا درود را فرستاد :اللُ 

دوستان  ی همه ما و در حقّ ی همه در حقّ را که با هم خواندیم خدای متعال این دعایی امیدواریم

هیچ  ؟ب ویم هچ)بازی با این مناجات را  مستجاب ب رداند و توفیق عشق اجمعین علیهم اهلل صلوات بیت اهل

خواب هم ماه شعبان، در تا در  ،وتش را بچشیدحالی ما عنایت فرماید! امیدوارم  به همه !(لفظی ندارم

این مست  !این مناجات شود وجودتان مست ی همهشاءاهلل  ان !با همین الفاظ مناجات کنید ،که هستید
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عاشقانه با حضرت  ی جز همین رابطه ،احساس نکنید زیچ هیچ ،در این ماهشاءاهلل  ان !مناجات شوید

ه قرار دهد و دعاهایی که امیرالمؤمنین و ما را از اهل مناجات شعبانیّ !کندبما  ی خدا نصیب همه !حق

 بیت دوستان اهل ی شیعیان و همه ی ما و همه ی همه در حقّ ،ندا هدر این مناجات کرد هائمّ

 . به حرمت صلوات بر محمّد و آل محمّد !اجابت بفرماید

 

 

ْل فََرَج  ه مَّ ـٰ  َالل ٰ  ٍد َو َع ِ َحمَّ ٍد َو آ ِل م  َحمَّ  مْ َصل ِ عیَٰل م 


