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 پارسایان مناجات   

وی از حضرت علی بن الحسین علیه مر عالمه مجلسی در بحار فرموده که من این مناجات را یافتم

 علیهم؛ مناجات پانزدهم: مناجات پارسایان السالم در کتب بعضی اصحاب رضوان اهلل

 

ا  ْكِرهه ره مه ا ُحفه نه ْت له ره فه ارا حه ا ده نه ْنته ْسكه
ه

ي أ ِ
 ِإَله

 اى كه گودالهاى فريبش را براى ما آماده ساخته،  اى ساكن نموده  خدايا، ما را در خانه

 

ا ْدِرهه اِئِل غه به ا ِِف حه ایه هنه ْیِدي اْْل
ه

ا ِبأ ْتنه قه لهَّ  وه عه

 هاى خيانتش به دستهاى مرگ آويخته،   و در شبكه

 

ا   ِعهه اِئِد ُخده كه ُئ ِمْن مه جِ ْلته ْیكه نه ِإله  فه

 آوريم،  از دامهاى فريبش به تو پناه مى 

 

ا  اِرِف ِزنيهِتهه خه اِر ِبزه ِصُم ِمنه االْغِِته ْعته  وه ِبكه نه

  اش به عنايت تو، زنيم از مغرور شدن به زيورهاى آراسته  و چنگ مى 
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ا ه ُة ُطالَبه ا اْْلُْهِلكه ه ِإَنهَّ  فه

 سازد،   كه اين دنيا خواهندگانش را هالك مى

 

ا   ا ِفیهه ْدنه ِهَّ زه ي فه ِ
اِت ِإَله به كه ُة ِبالنهَّ هْشحُونه اِت اْْل ُة ِباْْلفه ُْشوهَّ ا امْْله ه ُة ُحالَله  اْْلُْتِلفه

 رغبت كن،  خدايا ما را به دنيا بى  كند، آكنده به آفتهاست، انباشته از نكبتهاست،  و واردينش را نابود مى

 

ِتكه  الهفه الِِببه ُمخه ا جه نهَّ ْع عه ِتكه وه اْنزه ْوِفیِقكه وه ِعْصمه ا ِبته ا ِمْنهه ْمنه ِلَّ  وه سه

 ، هاى مخالفت را از هستيمان بركن  و به توفيق و عصمتت ما را از آن سالمت بدار و جامه

 

، ِكه
اَيه ا ِبحُْسِن ِكفه نه ُموره

ُ
لهَّ أ ه   وه َته

 كفايتت امرو ما را سرپرستى فرما،  با حسن و

 

ِتكه  ْْحه ِة ره عه ا ِمْن سه نه ِزیده ْوِفْر مه
ه

 وه أ

 ات كامل گردان،  و فزونى سهم ما را از رحمت گسترده
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ِتكه  حهبهَّ اره مه ْشجه ه
ا أ ِتنه ْفِئده

ه
ْغِرْس ِِف أ

ه
اِهِبكه وه أ وه ْیِض مه ا ِمْن فه ْل ِصالِتنه ْْجِ

ه
 وه أ

 ت عطاى ما را نيكو گردان، و در سرزمين دلهاى ما درختان محبتت را بكار، سار مواهب و از چشمه 

 

ِتكه  ْغِفره ةه مه ذهَّ ْفِوكه وه له ةه عه الوه ا حه ِذْقنه
ه

ِتكه وه أ ْعِرفه اره مه ْْنه
ه

ا أ نه ْم له ْْتِ
ه

 وه أ

 و لذّت آمرزشت را به ما بچشان،   و انوار معرفتت را بر ما كامل كن، و شيرينى گذشت

 

ا  ا ِمْن ُقُلوِِبه ْنیه ْخِرْج ُحبهَّ الُدَّ
ه

كه وه أ ِ
اِئكه ِبُرْؤَيه مه ِلقه ْ ا َيه نه ْعُینه

ه
ْقِرْر أ

ه
 وه أ

 و ديدگان ما را در جهان ديگر به ديدارت روشن فرما، و محبّت دنيا را از دل ما بيرون كن، 

 

اِر ِمْن  ِتكه وه اْْلهْبره ْفوه نيه ِمْن صه اِلحِ ْلته ِبالصهَّ عه ا فه مه ِتكه كه اصهَّ  خه

 ات و خاصان نيكوكردارت انجام دادى،  آنگونه كه درباره نيكوكاران برگزيده 

 

ِمنيه   ْْكه مه اْْله ْْكه
ه

ا أ نيه وه یه اِْحِ مه الرهَّ ْرحه
ه

ا أ ِتكه یه ْْحه   ِبره

 ترين گراميان.  ترين مهربانان و اى گرامى مهربان  ات اى به حق مهربانى 

 


