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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 هشتم مناجات

 مناجات اهل ارادت و اشتیاق

تنگ و دشوار است بر کسی که تو راهن�یش  ها راهچقدر  ،تو ای خدا یو منزهپاک 

خدایا  ،کسی که او را هدایت فرمایی یبرا نباشی و چقدر راه حق واضح و روشن است

طریق برای ورود به حرضتت  ترین یکنزدرا به راهی بر که به درگاهت رسیم و به  ما

را با نزدیک ساز و آسان �ا بر ما سخت و مشکل را و ملحق کن  دور رهسپار گردان،

 ی خانهو پیوسته دِر  کنند یمرا به آن بندگان خاصت که با شتاب به سویت مبادرت  ما

و عظمتت در  یبتاز هو آنان  کنند یم را پرستشو شب و روز تو  کوبند یمرحمتت را 

صفای توحید نوشاندی و به  ی رسچشمههراسند ه�ن بندگان پاک که آب از 

به فضل و  شان یهعالبرآوردی و به مقاصد  یشانها حاجتآرزوهایشان رساندی و 

 ی جرعهتشنگان  و آنخود فرمودی  بتاز محرا پر  یشانها دلکرمت نائل ساختی و 

 وصالت را از آب صاف خود سیراب گردانیدی.

به لطف تو به مقام لذت مناجاتت رسیدند و از کرمت منتهای مقصودشان را  پس

است و به مهرورزی بر  رو آور یشبر خویافتند پس ای کسی که او بر توجه کنندگان 

و به  و دلسوزمهربان  یادشاز غافالن  به است، بخش  نعمتتفضل �وده و  ها آن

 کنم یمو از تو ای خدا درخواست  باشد یممهربان  دوستدار وجلب آنان به درگاهش 

آنان قرار  ی همهنزد خویش باالتر از  را و منزلتممرا از فضل خود بیشرت  ی بهرهکه 

من  که بیشرت گردانی از معرفتت یبمو نص تر فزون و محبتت از عشقدهی و قسمتم را 

را فقط به سوی  و رغبتمو میل  تو گ�ردمای خدا ه�نا همت خویش را فقط به سوی 

برای تو و نه دیگری شب  و منی تو متوجه ساختم پس فقط تو نه دیگری مقصود مراد

مالقات تو روشنی چشم من است و وصالت آرزوی  و من است خوابی یبزنده داری و 

و در هوای توست دلدادگی و  محبت توام ی واله و یفتهش به سوی توست شوقم، و دل

جوار توست  و دیدار توست حاجتم و م و خشنودی توست نهایت مقصودما گیدلباخت
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توست  با نیاز و در مناجات و راز و نزدیکی و قرب توست منتهای آرزویم ام و خواسته

تسکین م و نزد توست داروی دردم و شفای قلب سوزانم و رسدی و ا یراحت خرمی و

 در هنگاممن  و مونسبرطرف شدن گرفتاریم پس ای خدا بوده باش انیس  و سوز دل

 ام توبه ی کنندهو قبول  هایم یزشت ی آمرزندهلغزشم و  ی بخشندهوحشت و هراسم و 

به هنگام  ام کننده نیاز یبحافظ و نگهدار من از گناه و  و دعوتم ی کنندهو اجابت 

 ،آخرتم و یادننعیم من و جنتم و  یا و دور مگردان، سازجدا م از خودتهیدستی و مرا 

 مهربانان. ینتر مهربانای 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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