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هم خمس عشرچهاردمناجات   

(اني)پناه جو نيُمناجاُت الُْمعْتَِصم  

گانه نقل شده از امام  پانزده یها از مناجات ،یاله سمانیزنندگان به ر مناجات چنگ ای نيالُْمعْتَِصمُمناجاُت 

و  نیتمسک و اعتصام به خداوند و د تیمناجات درباره عظمت و اهم نیسجاد )ع( است. امام در ا
.سخن گفته است یاله یها تیهدا  

حاِل تو با  چنانچه مناجات خمسة عشر صیه نموده:همدانی تو ینقلیمالّ حس،ستاد عارفان قرن معاصرا  
و  نيو متوسل نيديو مر نيو مفتقر نيو تائب نيمناجات مساک را بخوانید. هر کدام از آنها مناسب باشد

.خوب است اریکامله هر کدام در مقام مناسب بس فهیصح یبخوان و دعا اریرا بس نيمعتصم  

 

حِ  بِْسمِ  ْحَمِن الره ِ الره مِ يَّللاه  

 به نام خداى بخشنده مهربان
 

  نَ يالَْهاِلكِ  یَ ُمنْجِ  ايَ َو  نَ يَمعَاذَ الْعَائِذِ  ايَ َو  نَ يَمالَذَ الالهئِذِ  ايَ اللهُهمه 

اى پناه بخش پناه آورندگان و اى نجات بخش به هالكت افتادگان ایخدا  
 

  نَ يالُْمْضطَر ِ  بَ يُمجِ  ايَ َو  نِ يَراِحَم الَْمسَاكِ  ايَ َو  نَ يَعاِصَم الْبَائِسِ  ايَ  وَ 
شانانیو اى اجابت كننده دعاى پر نانیو اى ترحم كننده به حال مسك چارگانیو اى نگهدار ب  

 
  نَ يَمأَْوى الُْمنْقَِطعِ  ايَ ( َو نِ ي)الْبَائِِس الُْمْستَكِ  نَ يَجابَِر الُْمنَْكِسرِ  ايَ َو  نَ يَكنَْز الُْمفْتَِقرِ  ايَ  وَ 

دگانیاى جبران كننده دل شكستگان و اى جاى بخش از همه كس برو  رانیفق نهیو اى گنج  
 

  نَ يِحْصَن الالهجِ  ايَ َو  نَ يالَْمْكُروبِ  ثَ يُمغِ  ايَ َو  نَ يالَْخائِفِ  رَ يُمجِ  ايَ َو  نَ ينَاِصَر الُْمْستَْضعَفِ  ايَ  وَ 
ر محكم پناه و اى حصا دگانیستمد ادرسیو اى پناه ده ترسناكان و اى فر فانیكننده ضع ارىیو اى 

 آورندگان
 

ُ  إِنْ  تَِك فَبَِمْن أَعُوذُ َو إِْن لَْم أَلُذْ بِقُْدَرتَِك فَبَِمْن أَلُوذ لَْم أَعُذْ بِِعزه  
به كه پناهنده شوم گریاگر من به مقام عزت و اقتدار تو پناه نبرم د  
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  َعفِْوكَ  الِ يَ الذُّنُوُب إِلَى التهَشبُِّث بِأَذْ  یقَدْ أَلَْجأَتْنِ  وَ 

چنگ زنم حساب ناچار كرده كه به دامان عفوت مرا گناهان بى  
 

كَ  یإِلَى اْستِفْتَاحِ أَبَْواِب َصفِْحَك َو َدَعتْنِ  ايَ الَْخطَا یأَْحَوَجتْنِ  وَ  نَاَخِة بِفِنَاِء ِعز ِ َساَءةُ إِلَى اْْلِ   اْْلِ
ام را  طلبم و كردار زشت راحله شیشمار محتاج نموده كه از درهاى لطف و بخششت گشا و خطاهاى بى

 به درگاه عزت و بزرگوارى تو فرود آورده
 

هَمسُِّك بِعُْرَوِة َعْطفِكَ  یَحَملَتْنِ  وَ    الَْمَخافَةُ ِمْن نِقَْمتَِك عَلَى الت
 و ترس از انتقام تو مرا بر آن داشته كه دست در حلقه عطوفتت زنم

 
ُ ْن َما َحقُّ َمِن اعْتََصَم بَِحبِْلَك أَ  وَ  َك أَْن  قُ يلِ يَ َو الَ  ْخذَلَ ي ُ أَْو  ْسلَمَ يُ بَِمِن اْستََجاَر بِِعز ِ   ْهَملَ ي

و هرگز كسى كه به رشته كرمت چنگ زد مستحق حرمان نباشد و آنكه به مقام عزتت پناهنده شود 
التفاتى نخواهد بود به بال و بى میسزاوار تسل  

 
َو ذُْدنَا َعْن َمَواِرِد الَْهلَكَةِ  تِكَ يَ َو الَ تُعِْرنَا ِمْن ِرَعا تِكَ يَ فاَلَ تُْخلِنَا ِمْن ِحَما یإِلَهِ   

و لطفت دور مساز و محفوظ دار از هالكت تیوامگذار و از رعا تتیپس اى خدا ما را از حفظ و حما  
 

تَِك ِمْن َمالَئَِكتَِك  یَو فِ  نِكَ يْ بِعَ  فَِإنها اِلحِ َكنَِفَك َو لََك أَسْأَلَُك بِأَْهِل َخاصه   تِكَ يه ِمْن بَرِ  نَ يَو الصه
كنم به حق خاصان درگاهت از مالئكه  و از تو درخواست مى میتوا تیو در كنف حما تیچشم عنا شیكه پ

خلقت كانیمقرب و ن  
 

  بَاتِ يالُْمِص  یَدَواهِ  ِمَن الَْهلََكاِت َو تَُجن ِبُنَا ِمَن اْْلفَاِت َو تُِكنُّنَا ِمنْ  نَايتُنْجِ  ة  يَ َواقِ  نَايْ تَْجعََل عَلَ  أَنْ 
كه براى ما نگهبانى قرار دهى كه از مهالك نجات بخشد و از بال و آفت دور دارد و از مصائب سخت 

 مانع گردد
 

  ُوُجوَهنَا بِأَنَْواِر َمَحبهتِكَ  یَ َو أَْن تُغَش ِ  نَتِكَ يِمْن َسكِ  نَايْ أَْن تُنِْزَل َعلَ  وَ 
به ما كرامت كنى كه روى دل ما را به انوار عشق و  اى نهیوقار و سككنم كه  و باز از تو درخواست مى

 محبت تو بپوشاند
 

اِحمِ  ايَ أَْكنَاِف ِعْصَمتَِك بَِرأْفَتَِك َو َرْحَمتَِك  یفِ  نَايَ ُرْكنَِك َو أَْن تَْحوِ  دِ يإِلَى شَدِ  نَايَ أَْن تُْؤوِ  وَ    .نَ يأَْرَحَم الره
به  ریو معرفت( جاى بخش و از هر جانب به حفظ و عصمتت فراگ دیو ما را به ركن محكم خود )توح

.مهربانان عالم نیحق رأفت و رحمتت اى مهربانتر  
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