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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 سیزدهم مناجات

 مناجات اهل ذکر

که نامت به  دانستم یم منزهت پذیرش دستور و فرمانت بر من واجب نبود، اگرخدایا 

 ) تو و(عظمت ی اندازهنه به  کنم یمفهم خود ذکر تو  ی اندازهزبان آرم با اینکه من به 

 ینتر بزرگآیا قدر و منزلتم به چه اندازه رسد تا محل تقدیس تو قرار گیرم و از 

بر ما آن است که ذکر تو بر زبان ما جاری است و به ما اجازه دادی که  یتها نعمت

 ییم.�اتقدیس و تسبیح  تو رابه درگاهت دعا کنیم و 

و  در شبیاد خودت را در خلوت و در میان جمع و  پس الهام کن به ما ذکر و یاخدا

ما  و بفرما مأنوسما را به ذکر خفی  و یو ناخوشدر خوشی  و پنهان ودر ظاهر  و روز

 یو مستوفبه ما با میزان کامل  و را به عمل پاک و کوشش پسندیده مشغول ساز

 پاداش مرحمت بفرما.

مختلف بر معرفت  یو خردهاعقول  و تو شدند ی واله و حیران دلباخته یها دلخدایا 

آرام  ها جاننشوند جز به یاد تو و  ها مطمنئ دلو شناخت تو اتفاق نظر دارند پس 

 و جا و پرستیده شده در هر زمان هر تسبیح شده در ییتو به دیدارت، جز یردنگ

تو بزرگوار در هر دوران و از  و و خوانده شده به هر زبان موجودی در هر دوران

 ام داشتههر آسایشی که  و از به غیر از یاد تو ام بردهه کاز هر لذتی  طلبم یم آمرزش

 .از هر کاری جز در طاعت تو و از هر خورسندی جز به قرب تو و جز به انس تو

ذکر  یدا آوردهای کسانی که به خدا ای�ن «خدایا تو فرمودی و سخن تو حق است 

 ی یهآاحزاب  ی سوره »و شام در صبحرا او  ییدگو یحو تسبکنید خدا را و ذکر بسیار 

 ی سوره» پس مرا یاد کنید تا ش� را یاد کنم«و فرمودی و گفتار تو حق است  ۴۲و  ۴۱

وعده دادی که برابر آن ما را یاد  و یامر فرمود ذکر خودپس ما را به  ۱۵۲ ی بقره آیه

 ذکر توخداوندا ما اکنون در  .کنی که موجب رشف و بزرگواری و عظمت ما باشد
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 ای یاد ،ای وفا کن به ما آنچه را وعده داده به ما امر فرمودی پس همچنان کههستیم 

 مهربانان. ینتر مهربانای  و کنندگان ی یاد کننده

 اللهم عجل لولیک الفرج
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