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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ششم مناجات

 مناجات شکرگزاران

 یلو سشکرگزاران غافل کرده  ی وظیفه از انجامپی در پی تو مرا  یها نعمتای خدا 

 یو عطاهاستایش عاجز گردانیده  حمد و مرا ازخروشان دریای فضل و کرمت 

و مرا از نرش  ات یمتوال یها مرحمتباز داشته و  هایت یستودگمرا از ذکر  ات یوستهپ

ش�ر تو  بی یها نعمتناتوان ساخته و این مقام کسی است که به  هایت یکویینبیان 

مواجه است و گواه است بر خودش  ها نعمت ) آنتقصیر در (ادای شکر و بامتعرف 

بسیار  ییتو ) ونپرداخته یخودساز عمرش را تضییع کرده و به ( به اه�ل و تباه کردن،

و با کرم و احسان که ناامید نشوند قاصدان درگاهش و رانده نشوند  و مهربانبا رأفت 

 .از آستانش آرزومندان

 یها آرمانامید نهند امیدواران و به میدانت توقف کنند  آستان تو بار به ای خدا

مگردان و بر ما  یوسمأامید و آرزوهای�ن را نومید مساز و ما را  پس پذیرش جویان،

بزرگ تو بسیار ناچیز  یها نعمتدر مقابل  شکر منخدا  یا ناامیدی مپوشان. ی جامه

و ثنای من در قبال اکرام و عنایتت بسی ناقابل است و نعمت انوار ای�ن مرا  و حمد

مت تاج عزت بر رسم نهاده و جود و کر  یفلطامجلل بیاراسته و  یها حلّهبه 

ای رشافتی ه قو گردنم بسته شده که باز نشود و ط همچون گردنبندی بر یتها احسان

تو انبوه است و زبانم از  یها نعمتبر گردنم افکنده که دیگر گشوده نگردد پس 

قارص است  از ادراکشبه حدی بسیار است که فهمم  یتها و نعمتش�رش آن ناتوان 

ارم با اینکه ذم شکر گکند پس من چگونه توان ییشناساهمه را بتواند تا چه رسد که 

بگویم برای تو است حمد و سپاس الزم  هرگاهو  دارد یگریدهر شکرم احتیاج به شکر 

 من همچنین باز بگویم حمد و سپاس مخصوص تو است. شود بر

عت خدا چنانکه ما را در آغاز به لطف خود غذا دادی و در مهد حکمت و صن یا

سخت  یها عذابفراوان را و دفع کن از ما  یها نعمتپرورش دادی پس تام کن بر ما 
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دنیا و آخرت را در حال و آینده به ما عطا  یها بهرهبهرتین و برترین  و را ها یناگوار و 

که  یشیستا ،کرانت یب یها نعمتبر حسن آزمایشت و  تو استستایش برای  و بفرما

 یها احسانبزرگ و  یها نعمتکه فراگیر  یا گونه به تو است، یو خشنودمطابق رضا 

 مهربانان. ینتر مهربانکرم و احسان به حّق رحمتت ای  خدای بزرگ با یا تو باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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