
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهارم مناجات

 مناجات خواهش کنندگان

کرد و هرگاه امیدی به او  عطا خواهدکند  سؤالاز او  یا بندهای خدایی که هرگاه 

و  گرداند یمبه او رو آورد مقربش  یا بندهو هرگاه  رساند یمداشته باشد به امیدش 

بپوشاند و هرگاه بر او  آن راکند و  یپوش پردههرگاه علناً معصیتش کند بر گناهش 

 توکل کند امورش را کفایت کند.

خدا آن کیست که وارد بر تو شد و درخواست مه�نی کرد و تو مه�ن نوازی  یا

ود آمد و به او احسان نکردی کیست که به امید عطای تو به درگاهت فر  و آن نکردی؟

حال آنکه من جز  و برگردم؟ از درگاهتنیکو است به نومیدی  یاآ و محرومش ساختی؟

به غیر تو  چگونه ؟شناسم ی�تو موال و رسوری که به لطف و احسان معروف باشد 

چگونه آرزومند دیگری  و به دست توست؟ ها یکین و یرخ ی امید داشته باشم و همه

از تو قطع  یاآ خلق مخصوص تو است؟ بر فرمانآنکه آفرینش و حکم و  باشم و حال

امید کنم با آنکه قبل از درخواست از فضل و کرمت به من احسان کردی یا تو مرا به 

 .ام زدهلطف تو چنگ  ی رشتهبه  که یدرحال ؟کنی یمنیازمندی مثل خودم محتاج 

و آمرزش طلبان دچار عذاب و ی که ارادتندان به رحمت تو سعادت یافتند یای خدا

خدا چگونه من تو را فراموش کنم و حال آنکه تو همیشه به  یا رنج و بدبختی نشدند،

خدا من به  یا از تو غافل شوم و تو پیوسته مراقب منی؟ و چگونه ؟باشی یمیاد من 

ام پس ای  �وده دامان کرمت دست انداختم و برای نیل به عطایت دامن آرزویم را باز

 یا بندگانت قرار ده، یدگاناز برگزمرا خالص گردان به یگانه پرستی خالصت و مرا  اخد

بهرتین  یا به او امیدوار باشد، ای یندهجوهر  و برد یمبه او پناه  ای یزندهگرهر  آنکه

 کسی که از او درخواست توان کرد. ترین یمکرای  ،امید
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خدایی که  یا ،کند ی� یوسمأ و آرزومند را سازد ی�که سائل را محروم  یخدای یا

و حجابش را به روی امیدواران برطرف ساخته  درگاهش به روی درخواست کنندگان باز

 است.

خدا به کرمت که بر من منت گذاری و از عطایت آنچه را که چشمم بدان روشن  یا

به من عطا کنی که موجب آرامش  قدر آنبه درگاهت  یدواریاز امو  ییفرماشود کرم 

 های یبتمصمن  که آسان شود بدان بر ییفرماکرم  قدر آن یقینو از علم  و دل گردد

 .مهربانان ینتر مهربانکوری به رحمتت ای  یها پرده ام یناییبدنیا و برافتد بدان از 

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	58-sahife-monajat4

