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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 دوازدهم مناجات

 مناجات عارفان

جاللت باشد کوتاه است و  ی یستهشاکه  چنان آنستایش تو  ییرسااز  اای خدا زبانه

از نزدیکی به انوار ج�لت و  ها یدهداز ادراک کنه ج�لت عاجز و  ها عقل و ناتوان

خسته و نابینا و برای مردم راهی به سوی شناخت و معرفت  یتها جلوهبه  نظر

 .و درماندگی از معرفت و شناختت خودت قرار ندادی جز به اظهار عجز

 هایشان ینهس ی شوق لقایت در باغچه یها نهال که خدا ما را از آن بندگانت قرار ده یا

افکار  های یانهآشرا فرا گرفته پس آنان در  ها آنرسارس قلب  حبتتسوز مریشه کرده و 

محبتت با جام  ی رسچشمهو از  خرامند یمعالی پناه یافته و در بوستان قرب و شهود 

ایشان  های یدهدپرده از  یقبه تحق ینددرآصدق و صفا  یدر نهرهاو  آشامند یملطف 

نفوذ شک بر  و برداشته شده و ظلمت شک و تردید از عقاید و نهادشان برطرف گشته

گنجایش شناخت و معرفت را  هایشان ینهس و ایشان و درونشان منتفی شده یها دل

ایشان  یها همتدر زهد منشی  یکبختیو نپیدا کرده و برای سبقت جست به سعادت 

کردار گوارا شده و خوش است در مجلس انس  ی چشمهتعالی یافته و نوشیدنشان در 

راهشان و مطمنئ است با بازگشت به  و هراسترس  یگاهدر جااست  یمنو ا شانّرس 

روشن است با  و یقین آورده به پیروزی و رستگاری روحشان و رب االرباب جانشان

فته و رسیدن به آرزوها آرامش یا ها خواستهبه  یابیبا دست و شان یدهدنظر به محبوب 

 .سودبخش بوده است تجارتشان در فروش دنیا و آخرت، و است خاطرشان

چه شیرین است  ها و دلاست که یاد تو با الهام خطور کند بر  بخش لذتچه  یاخدا

کند و چه خوش طعم است  می غیب به سوی تو سیر یها پردهکه در  هایی یشهاند

 .محبتت و چه گوارا است رشبت قربت طعم
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 ینگوتر راستبندگانت و  ترین یستهشاعارفانت و  ینگوتر راستخدایا ما را از  پس

 یا کریم، یا بزرگوار، یا بزرگ، یا ترین بندگانت قرار ده، و با اخالص پیروانت

 .مهربانان ینتر مهربانه به حق رحمت و عطایت ای بخشایند

 اللهم عجل لولیک الفرج
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