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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ شهریور ٧        توضیح مناجات مسجد کوفه

سعادتند و غنی است چون نه تنها ذخایری بس بزرگ در   خواهران و برادران، شیعه

و کالمی و  قلبی دارد بلکه برای تربیتا و عرفان کسب علم، ک�ل، توحید، ای�ن، تقو 

 و وسیله نجات که نظیر یبحضوری در دعا و مناجات با خداوند را داراست. این ثروت 

 درستی به ها آنک�ل است را از وجود مقدس امامان کسب کرده. متأسفانه شیعه از 

مامان کرد، چون دعاهایی که توسط ا ید نظرتجدکه باید در این مورد  گیرد �یبهره 

که  بیان گردیده ای نکتهآن رحمی و  ی در هر کلمه جاماندهخوانده شد و ثبت شده، 

هم تربیت ای�نی پیدا �ود و هم تربیت  توان می ها آنبا تفکر و اندیشه در مورد 

خود با خداوند را کسب کرده که در این مورد  های خواستهکالمی در بیان مناجات و 

امشب هم در رشوع  ؛ کهرا دارند ها کارسازترینباترین و ع) بیشرتین، زی( یعلموال 

 .خوانیم میرا که مه�ن مناجات مسجد کوفه است را  ها آنمراسم احیاِء یکی از 

که این اطمینان  کند میدر این مناجات موال آیات مربوط به روز قیامت را چنان بیان 

عظیم و بزرگ را به ِعیِنه دیده و  های صحنهحتم آن  طور بهکه موال  رود می و برداشت

اس�ِء  ی وسیله بهاز سنگینی و وحشت و عذاب آن  ؛ وبا تام وجود احساس کرده است

 :خوانیم می آن رااز معنی  هایی قسمت اند؛ که بردهالهی به خود خداوند پناه 

، بی توبه رس انگشت به دهان گرفته کار گنهبار خدایا موالی من از روز سختی که هر 

ای کاش از آنچه خداوند توسط رسولش به من دستور داده بود اطاعت  گوید می

 برند میآتش  طرف بهرا تا چهره سیاه شده از موهای رسشان گرفته  کاران گنهو  کردم می

از روز سختی که آدمی همه کسانش از او گریزان هستند حارض  برم؛ و میبه تو پناه 

را فدا کند که شاید از آتش نجات یابد ولی از او و مال دنیایی خود  ها آناست همه 

 .برم میبه تو پناه  شود �یپذیرفته 
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و  اند یزانگربار الها از روز سختی که پدر، مادر، برادر، فرزند و همرس همه از انسان 

و از تو  برم می. خدایا موالی من به تو پناه شود �یپذیرفته  یکار  گنههیچ  یعذرخواه

 .خواهم میامان 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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