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 دوم مناجات

 ه دارانکوِ مناجات شِ 

و به  دارد یموا  ها یبده و گله دارم از نفسم که مرا به کوِ خداوندا به درگاهت شِ 

و به معصیت بسیار حریص است و مرا در معرض خشم و  کند یمخطاکاری مبادرت 

و در برابر تو خوارترین هالک  کشاند یمو مرا دائم به راه هالکت  افکند یمغضب تو 

بدی به او  رش واگر  ،بهانه است و دارای آرزوهای دور و دراز است پر ،�اید یمشده 

تایل به لهو و  یاربس ،دکن یم�وده و اگر خیری به او رسد منع احسان  تابی یبرسد 

از را  ام توبه و سوی گناه شتابم دهد ،لعب دارد و آکنده از غفلت و فراموشی است

 کند یماز دشمنی که گمراهم  کنم یمخدایا به درگاهت شکایت . به فردا افکند امروز

فاسد  یاالتو خرا پر از وسوسه  ام ینهسو  کشد یمو از شیطانی که مرا به راه باطل 

 کند یمنفسم  یو هواپشتیبانی از خواهش  و اوهام او بر دل احاطه کرده و گرداند یم

 ات. یفرمان بردار بین من و میان  شود یمحائل  و دوستی دنیا را دهد یمو زینت 

 و او را دگرگون ساخته ها وسوسهسخت که  یاز دل کنم یمبه درگاه تو شکایت  یاخدا

) و از چشمی که از خوف تو اشک (شوق و خوی زشت شده یزنگار خودرس دچار 

 .)و به هر چه خوشش آید نظر اندازد (بلند پروازی کند یزدنر

 های یناگوار مرا قوت و قدرتی جز به توانایی تو نیست و راه نجاتی از آالم و  یاخدا

به حکمت بالغه و مشیت نافذت که مرا  خواهم یم از تودنیا جز به حفظ تو ندارم 

مرا  ) وباشدو احسانت خواهان غیر از بخشش خودت نگردانی (امیدم فقط به جود 

و  ییمن علیه دشمنان یار باشی و رسواد به سو مسازی و  ها فتنهتیر  ی نشانه

و گناهم نگهداری  هایم ینافرمانو از  ییفرمارا بپوشانی و از بالها محافظت  هایم یبع

 .مهربانان ینتر رحمتت ای مهربان به مهرو

 اللهم عجل لولیک الفرج
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