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خمس عشرهفتم مناجات   

(  فرمانبران خدامناجات مطيعين)   

 فیو انجام تکال یبندگ قیبه درخواست توف« خمسه عشر» یمناجات از دعاها نیهفتم نیعیمناجات المط
.پردازد یم بیو زائل کردن شک و ر یاله  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
 اللهُهمه أَلِْهْمنَا َطاعَتََك َو َجنِِّبْنَا َمعِْصيَتَكَ 

ات را به ما الهام فرما، و ما را از نافرمانیت دور كن فرمانبرى  یاخدا  
 

بُلُوَغ َما نَتََمنهى ِمِن ابْتِغَاِء ِرْضَوانِكَ َو يَِسِّْر لَنَا   

آسان كن  ات آرزومندیم و راه رسیدن به آنچه از خشنودى   
 

 َو أَْحلِلْنَا بُْحبُوَحةَ ِجنَانَِك َو اقَْشْع َعْن بََصائِِرنَا سََحاَب االْرتِيَابِ 

رهاى شك و دودلى را بزداىو ما را در میان بهشتهایت جاى ده،و از برابر دیدگان دلهایمان اب  
 

 َو اْكِشْف َعْن قُلُوبِنَا أَْغِشيَةَ الِْمْريَِة َو الِْحَجاِب َو أَْزِهِق الْبَاِطَل َعْن َضَمائِِرنَا

هاى تردید و كوردلى را كنار زن، و از نهادمان باطل را زایل كن  و از قلوبمان پرده  
 

فَِإنه الشُّكُوَك َو الظُّنُوَن لََواقُِح الِْفتَنِ َو أَثْبِِت الَْحقه فِي َسَرائِِرنَا   

 و حق را در درون ما استوار گردان، زیرا شكها و گمانها باروركننده آشوبها
 

 َو ُمَكِدَِّرةٌ لَِصفِْو الَْمنَائِحِ َو الِْمنَنِ 

اند آالیش كننده عطاها و بخششهاى زالل و بى   و تیره  
 

ِّعْنَا بِلَِذيِذ ُمنَاَجاتَِك َو أَْوِرْدنَا ِحيَاَض ُحبِِّكَ اللهُهمه اْحِملْنَا فِي  سُفُِن نََجاتَِك َو َمتِ  
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ات   مند گردان، و به حوضهاى دوستى خدایا ما را بر كشتیهاى نجاتت بنشان، و از لذّت رازونیازت بهره 
 وارد كن

 
نَا فِي َطاَعتِكَ  َو أَِذقْنَا َحالَوةَ ُوِدَِّك َو قُْربَِك َو اْجعَْل ِجَهاَدنَا فِيَك َو هَمه  

 و شیرینى محبّت و مقام قربت را به ما بچشان، كوششمان را در راهت و هّمتمان را در طاعتت قرار ده
 

 َو أَْخلِْص نِيهاتِنَا فِي ُمعَاَملَتَِك فَِإنها بَِك َو لََك َو ال َوِسيلَةَ لَنَا إِلَيَْك إِال أَنْتَ 

اى جز به   با خود خالص گران، چرا كه ما با تو و از توییم و براى ما وسیله  عاملهو نیتّهایمان را در م

 سوى تو نیست
 

اِلِحيَن اْْلَبَْرارِ   إِلَِهي اْجعَلْنِي ِمَن الُْمْصَطفَيَْن اْْلَْخيَاِر َو أَلِْحقْنِي بِالصه

لحق كنبندگان خوبت قرار ده، و به شایستگان نیكوكار م  خدایا مرا از گزیدگان  
 

اِلَحاتِ  ابِِقيَن إِلَى الَْمكُْرَماِت الُْمَساِرِعيَن إِلَى الَْخيَْراِت الْعَاِمِليَن ِللْبَاقِيَاِت الصه  السه

كه به بندگى پیشى گرفتند، و به سوى خیرات شتافتند و براى باقیات صالحات تالش كردند هم آنان  
 

اِعيَن إِلَى َرفِيعِ الدهَرَجاِت  ٍء قَِديرٌ  إِنهَك َعلَى كُِلِّ شَيْ السه  

براى رسیدن به درجات بلند كوشش نمودند همانا تو بر هرچیز توانایىو   
 

اِحِمينَ  َجابَِة َجِديٌر بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الره .َو بِاْْلِ  

.ترین مهربانان ات اى مهربان و به اجابت دعا سزاوارى، به مهربانى   
 

 سايت اينترنتی گلزارنور

http://golzarenoor.ir 

 
 

http://golzarenoor.ir/

