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خمس عشر همد مناجات  

توسل کنندگانمناجات  اي متوسلين مناجات  

 

پانزده گانه است که از امام سجاد )ع( نقل  یها دگان، از مناجاتمناجات توسل کنن ای نیُمناجاُت الُْمتََوّسل

 یانسان تنها در مأمن آرامش اله نکهیشده و وسائل توسل و تقرب به خداوند، لطف و کرم خداوند و ا
.مناجات است نیاز موضوعات ا د،یآسا یم  

توسل جسته و از او درخواست کرده تا عواطف رحمت  یتعال یمناجات به خدا نیدر ا السالم هیامام عل
 شیوصول به رضوان و مغفرت خو لهیدو را وس نیو گرداند و اا بیرا نص امبرشیو شفاعت پ شیخو

کرامت خود  یگرداند و او را در آخرت، در سرا ریو ارزنده او را ختم بخ نیعطر آگ یو زندگ قرار دهد

.خود قرار دهد کوکاریبندگان منتخب و ن دگانیمنزل دهد و از برگز  
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
 إِلَِهي لَيَْس ِلي َوِسيلَةٌ إِلَيَْك إِال عََواِطُف َرأْفَتَِك َو ال ِلي ذَِريعَةٌ إِلَيَْك إاِل َعَواِرُف َرْحَمتِكَ 

آویزى جز آنچه از رحمتت   رت ندارم، و به درگاهت دستاى جز عواطف مه  خدایا به پیشگاهت وسیله
 شناخته شده

 
ةِ  ِة ِمَن الْغُمه ْحَمِة َو ُمنْقِِذ اْْلُمه  َو َشفَاَعةُ نَبِيَِِّك نَبِيِِّ الره

بخش امت از رنج و ناراحتى ندارم و جز شفاعت پیامبرت پیامبر رحمت رهایى   
 

 فَاْجعَلُْهَما ِلي سَبَبا إِلَى نَيِْل غُفَْرانَِك َو َصيِِّْرهَُما ِلي ُوْصلَةً إِلَى الْفَْوِز بِِرْضَوانِكَ 

یابى  اى براى دست  رسیدن به آمرزشت قرار ده، و آن دو را رابطه  خدایا! این دو وسیله را براى من سبب
 به خشنودیت بگردان

 
ِم كََرِمَك َو َحطه َطَمِعي بِفِنَاِء ُجوِدكَ َو قَدْ َحله َرَجائِي بَِحرَ   

همانا امیدم به حریم كرمت فرود آمده، و مركب طمعم به آستانه جودت بار انداخته است  
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 فََحِقِّْق فِيَك أََملِي َو اْختِْم بِالَْخيِْر َعَمِلي َو اْجعَلْنِي ِمْن َصفَْوتِكَ 

م را به خیر پایان ده، و مرا از آن برگزیدگانى قرار دهپس درباره خودت آرزویم را محقّق ساز، و كار  
 

أْتَُهْم َداَر َكَراَمتِكَ   الهِذيَن أَْحلَلْتَُهْم بُْحبُوَحةَ َجنهتَِك َو بَوه

 كه در در میان بهشت قرارشان دادى و خانه كرامتت را در اختیارشان گذاردى
 

ْدِق فِي ِجَواِركَ َو أَقَْرْرَت أَْعيُنَُهْم بِالنهَظِر إِلَيَْك  يَْوَم لِقَائَِك َو أَْوَرثْتَُهْم َمنَاِزَل الِصِّ  

جمال خویش روشن نمودى، و جایگاه راستى را در   و دیده آنان را در روز قیامت با نگاه به سوى

 جوارت به آنان واگذار نمودى
 

ُ يَا َمْن ال يَِفدُ الَْوافِدُوَن َعلَى أَْكَرَم ِمنْهُ َو ال يَِجدُ الْ  قَاِصدُوَن أَْرَحَم ِمنْه  

تر از او را نیابند  تر از او بار نیابند، و قصدكنندگان مهربان كه باریافتگان بر كریم اى آن  
 

 يَا َخيَْر َمْن َخال بِِه َوِحيدٌ َو يَا أَْعَطَف َمْن أََوى إِلَيِْه َطِريدٌ 

انسان رانده به جانب او   كه ین كسى تر كه شخص تنها با او خلوت كند، و اى مهربان اى بهترین كسى 
 روى آورده

 
 إِلَى َسعَِة َعفِْوَك َمَدْدُت يَِدي َو بِذَيِْل كََرِمَك أَْعلَقُْت َكِفِّي

 به سوى گستردگى عفوت دست گدایى دراز كردم، و به دامن كرمت چنگ آویختم
 

اِحِمينَ  .فاَل تُوِلنِي الِْحْرَماَن َو ال تُبْلِنِي بِالَْخيْبَِة َو الُْخْسَراِن يَا َسِميَع الدُّعَاِء يَا أَْرَحَم الره  

.ترین مهربانان مرا سزاوار حرمان مكن و به ناامیدى و زیان دچار مساز، اى شنواى دعا، اى مهربان  
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