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 دعای ندبه

 
 ادیدعا در اع نیدکه اآموختند و امرفرمودن شیزمان خو انیعیالسالم( به ش هیندبه را امام صادق )عل یدعا

دعا  نیحضرت صاحب الزمان ا بتیدر زمان غ نیقربان خوانده شود. همچن رویچهارگانه جمعه،فطر،غد

.با صاحب الزمان )عج( باشد ثاقیعهد و م دیتواند باعث تجد یم  

. صدراالسالم باشدی)عج( میتا حضرت مهد نیزم یخدا بر رو یایازحضور اول یخیتار انیدعا ب نیا

با حضور  ییندبه گفته است:هرگاه در جا یدعا لتیاآلنام( در رابطه با فض فیدر کتاب خود )تکال یهمدان

زمان را به آن  مو توجه اما تیآن خوانده شود نه تنهاعنا یعال نیقلب و اخالص تمام و توجه به مضام

دعا با  نیبا خواندن ا ایاز اول یاری. بسگرددیبلکه باعث حضور حضرت در آنجا م کندیمکان جلب م

السالم  هیعل نییدر کنار حرم عسکر کندینقل م ی( عج( مالقات داشته اند. محدث نور یحضرت مهد

ندبه بود که  یدعا اندندر سرداب مشغول به خو یبود به نام آقا محمد به نقل از مادرش نور یشخص

)عج( یحضرت مهد ارتیدعا به منزله ز نیا .دکنن یو با او مالقات م ندیآ ی)عج( در آنجا میحضرت مهد

)مانند شرط امامت و نبوت و  یمذهب فیو وظا عهیش ینیاز عقائد د یبه بعض یدر آن اشارات یاست ول

( نیوارده از معصوم یعنیمأثوره ) اراتینسبت به دعاها و ز فیشر یدعا نیسند ا .امثال ذلک( شده است

شاهد است که از مطلع انوار ائمه اطهار  نیبهتر زیآن ن فهیو عبارات لط نیبرابر بلکه باالتر است .مضام

.صادر شده است  

 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

ِ اْلعَالَمِ  اْلَحْمد   ٍد نَبِ  ِدنَاي ِ َو َصلهى هللا  َعلَى سَ  نَ يهللِ َرب  َحمه مه َلَک اْلَحْمد  َعلَى َما َجَرى  مايَو آِلِه َو َسلهَم تَْسلِ  هِ ي ِ م  الله 

َک فِ  ْم ِلنَْفِسَک َو دِ  نَ یالهذِ  ائِکَ يَ أَْولِ  یبِِه قََضاؤ  مْ إِِذ اْختَْرَت  نِکَ یاْستَْخلَْصتَه  قِ  مِ يَما ِعْنَدَک ِمَن النهعِ  لَ یَجزِ  لَه   مِ ياْلم 

ْهَد فِ  ِهم  يْ ال َزَواَل لَه  َو ال اْضِمْحالَل بَْعَد أَْن َشَرْطَت َعلَ  یذِ اله  نِ  ايَ َدَرَجاِت َهِذِه الدُّنْ  یالزُّ فَِها َو  ةِ يه الده ْخر  َو ز 

م   ْم َو قَدهمْ  ِزْبِرِجَها فََشَرط وا لََک ذَِلَک َو َعِلْمَت ِمْنه  ْبتَه  ْم َو قَره ْکَر اْلعَلِ اْلَوفَاَء بِِه فَقَبِْلتَه  م  الذ ِ َو الثهنَاَء  یه َت لَه 

ْم بَِوحْ  ِهمْ يْ َو أَْهبَْطَت َعلَ  ايَ اْلَجلِ  ْمتَه  م  الذهرِ  کَ يِ َمالئَِکتََک َو َکره ْم بِِعْلِمَک َو َجعَْلتَه  کَ يْ لَ [ إِ  ]الذهَرائِعَ  عَةَ یَو َرفَْدتَه   

 

است، و درود و سالم خدا، سالمى کامل، بر سرور ما محمد،  انیخاص خدا، پروردگار جهان شیستا

که تنها  آنان ت،یایجارى شد قضاى تو درباره اول بر آنچه به آن ش،یتو را ستا ایاو، خدا تیو اهل ب امبرشیپ

که نزد توست،  ىیابرجاکردى، فراوانى نعمت پ اریاخت شانیبراى ا  آنگاه که دى،یبرگز نتیبراى خود د

و  بیو ز اه،یفروم اىیدن نیهاى ا بودن نسبت به رتبه لیم باهى و نابودى ندارد، پس از آنکه بىنعمتى که ت

و تو هم وفا نمودن به آن را از جانب  رفتند،یآن شرط را از تو پذ  را با آنان شرط نمودى، آنان هم ورشیز
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 شیواال، و ثناى روشن پ ادینمودى، و براى آنان  شان رگاهآنان دانستى، پس قبولشان کردى، و مقّرب د

ات اکرامشان فرمودى، و به دانشت به آنان عطا  آوردى، و فرشتگانت را بر آنها فرو فرستادى، و به وحى

تیبه سو زیرا دست آو  شانیکردى، و ا  

 

َو  تَه  يْ ف ْلِکَک َو نَجه  یإِلَى ِرْضَوانَِک فَبَْعٌض أَْسَکْنتَه  َجنهتََک إِلَى أَْن أَْخَرْجتَه  ِمْنَها َو بَْعٌض َحَمْلتَه  فِ  لَةَ ياْلَوسِ  وَ 

 نَ یاْْلِخرِ  یٍق فِ ِلَساَن ِصدْ  کَ َو َسأَلَ  الي[ َمْن آَمَن َمعَه  ِمَن اْلَهلََکِة بَِرْحَمتَِک َو بَْعٌض اتهَخْذتَه  ِلنَْفِسَک َخلِ  ]َمعَ 

َو بَْعٌض  رایِرْدءا َو َوزِ  هِ يَو َجعَْلَت لَه  ِمْن أَخِ  مايَو بَْعٌض َکلهْمتَه  ِمْن َشَجَرٍة تَْکلِ  اي  فَأََجْبتَه  َو َجعَْلَت ذَِلَک َعلِ 

و ْدتَه  یه َو أَ  نَاتِ ي ِ اْلبَ  تَه  يْ أٍَب َو آتَ  رِ يْ أَْولَْدتَه  ِمْن غَ  عَة  یک لٌّ ]َو ک ال[ َشَرْعَت لَه  َشرِ  اْلق د ِس وَ  حِ بِر   

 

ات قرار دادى، پس بعضى را در بهشت جاى دادى، و بعضى را براى خود  به جانب خشنودى لهیوس و

کرد، و تو درخواست او را اجابت  ندگانیآ انیدر م ک،یگرفتى، و از تو درخواست نام ن مىیدوست صم

درخت سخن گفتى، سخن گفتنى خاص، و براى  انیرا بلند آوازه کردى، و با بعضى از م  نمودى، و نامش

آشکار به او  لیقرار دادى، و بعضى را بدون پدر به وجود آوردى، و دال ریو وز اوریاو برادرش را 

مقّرر کردى عتی، و براى همه آنان شرنمودى دییفرمودى و به روح القدس او را تأ تیعنا  

 

ْستَْحفٍَظ[ ِمْن  اَءه  يَ ]أَْوِص  اءَ يَ لَه  أَْوِص  ْرتَ يه نََهْجَت لَه  ِمْنَهاجا َو تَخَ  وَ  ْستَْحفَظا بَْعَد م  ْستَْحِفٍظ ]م  ْستَْحِفظا بَْعَد م  [ م 

ٍة إِقَاَمة  ِلدِ  ده ٍة إِلَى م  ده ة  َعلَى ِعبَاِدَک وَ  نِکَ یم  جه ولَ یَ ِلئاَل  َو ح  اْلبَاِطل  َعلَى أَْهِلِه َو ال  ْغِلبَ یَ َو  هِ اْلَحقُّ َعْن َمقَر ِ  ز 

ْنِذرا َو أَقَْمَت لَنَا َعلَما َهادِ  نَايْ أََحٌد لَْو ال أَْرَسْلَت إِلَ  ق ولَ یَ ]ِلئاَل[  ِمْن قَْبِل أَْن نَِذله َو نَْخَزى  اتِکَ یَ فَنَتهبَِع آ ایَرس وال م 

ٍد َصلهى هللا  َعلَ  بِکَ يَو نَجِ  بِکَ يبِاْْلَْمِر إِلَى َحبِ  تَ يْ إِلَى أَِن اْنتَهَ  َحمه َو آِلهِ  هِ يْ م   

 

  کردى، نگهبانى پس از نگهبان، از زمانى تا زمانى اریاخت نانىیراه را روشن و واضح ساختى، و جانش و

برداشته نشود، و باطل  گاهشیحق از جا نکهیو حّجتى بر بندگانت، براى ا نت،یتن دبراى برپا داش گر،ید

فرستادى، و پرچم  دهنده مى میب امبرىیشد اگر براى ما پ چه مى دینگردد، و احدى نگو روزیپ  بر اهل حق

از آنکه خوار و رسوا  شیپ م،یکرد مى روىیپ اتتیاساس از آ نیتا بر ا  نمودى براى ما برپا مى تیهدا

محمد )درود خدا بر او خاندانش( را   ات دهیو برگز بیرا به حب تیمقام رسالت و هدا نکهیتا ا م،یشو

 رساندى

 

تََمْدتَه  قَدهْمتَه  َعلَى َو أَْکَرَم َمِن اعْ  تَه  يْ َو أَْفَضَل َمِن اْجتَبَ  تَه  يْ َمْن َخلَْقتَه  َو َصْفَوةَ َمِن اْصَطفَ  دَ ي ِ َکَما اْنتََجْبتَه  سَ  فََکانَ 

ْرَت لَه  اْلب َراَق َو َعَرْجَت  نِ يْ َو بَعَثْتَه  إِلَى الثهقَلَ  ائِکَ يَ أَْنبِ  ِمْن ِعبَاِدَک َو أَْوَطأْتَه  َمَشاِرقََک َو َمغَاِربََک َو َسخه

وِحِه ]بِهِ  ْعِب َو َحفَْفتَه   ن  ک ویَ [ إِلَى َسَمائَِک َو أَْوَدْعتَه  ِعْلَم َما َکاَن َو َما  بِر  إِلَى اْنِقَضاِء َخْلِقَک ث مه نََصْرتَه  بِالرُّ

مِ  لَ يَکائِ يَو مِ  لَ يبَِجْبَرئِ  ِ َسو  ْشِرک وَن  نِ یَعلَى الد ِ  نَه  یَمالئَِکتَِک َو َوَعْدتَه  أَْن ت ْظِهَر دِ  ِمنْ  نَ يَو اْلم  ک ل ِِه َو لَْو َکِرَه اْلم 

َل بَ  ْم أَوه أَ ِصْدٍق ِمْن أَْهِلِه َو َجعَْلَت لَه  َو لَه  بَوه أْتَه  م  ِضَع ِللنهاِس  تٍ يْ َو ذَِلَک بَْعَد أَْن بَوه و   

 

  انتخاب نیتر و بر دگانت،یبرگز دهیسرور مخلوقاتت، و برگز دى،یبود همانگونه که او را برگز پس

  ختىیمقدم نمودى، و بر جّن و انس از بندگانت برانگ امبرانتیمعتمدانت، او را بر پ نیتر  انت، و گرامىشدگ

بزرگ را  تیو آن شخص ،مسّخر ساختى شیگذاردى، و براق را برا شیپا ریرا ز تیو مشرقها و مغربها

به او سپردى، سپس او را با  نشتیبه آسمانت باال بردى، و دانش آنچه بوده، و خواهد بود تا سپرى شدن آفر

داران از فرشتگانت قرار  و نشان لیکائیو م  لیدادى، و به جبرائ ارىیفرو انداختن هراس در دل دشمن 

 نیو ا د،یایگرچه مشرکان را خوش ن  گردانى روزینها پیرا بر همه د نشیگرفتى، و به او وعده دادى که د
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  نینخست شانیدادى، و قرار دادى براى او و ا شیلش جاراستى از اه گاهیکار پس از آن بود که در جا

اى که براى مردم بنا شد خانه  

 

بَاَرکا َو ه د ى ِلْلعَالَمِ  یلَلهذِ  هللا   د  یرِ ی  َو َمْن َدَخلَه  َکاَن آِمنا َو ق ْلَت إِنهَما  مَ يَمقَام  إِْبَراهِ  نَاتٌ ي ِ بَ  اتٌ یَ آ هِ يفِ  نَ يبِبَکهةَ م 

ْجَس أَْهَل اْلبَ  ْذِهبَ ي  لِ  َرک مْ ی  َو  تِ يْ َعْنک م  الر ِ دٍ ث مه َجعَْلَت أَْجَر  رايتَْطهِ  َطه ِ َحمه ْم فِ  هِ يْ َصلََوات َک َعلَ  م   یَو آِلِه َمَودهتَه 

َو لَک ْم َو ق ْلَت َما اْلق ْربَى َو ق ْلَت َما َسأَْلت   یأَْجرا اِال  اْلَمَودهةَ فِ  هِ يْ ِکتَابَِک فَق ْلَت ق ْل ال أَْسئَل ک ْم َعلَ  ک ْم ِمْن أَْجٍر فَه 

کَ يْ إِلَ  لَ يفََکان وا ه م  السهبِ  اليإِلَى َرب ِِه َسبِ  تهِخذَ یَ َشاَء أَْن  نْ ِمْن أَْجٍر اِال  مَ  هِ يْ أَْسئَل ک ْم َعلَ   

 

  هاى آشکارى است، مقام در آن خانه نشانه ان،یبراى جهان ىیراهنما هیدر مکه است، خانه بابرکت، و ما که

که خدا اراده فرموده،  ستین نیو هرکه وارد آن شد، در امان بود، در حق آنان فرمودى: جز ا م،یابراه

سپس پاداش محمد را در قرآنت  سته،یکردنى شا را از شما خانواده ببرد، و شما را پاک گرداند، پاک دىیپل

 کانمیبگو من از شما براى رسالت پاداشى جز مودّت نزد  و فرمودى او قرار دادى، تیمّودت اهل ب

خواهم، و فرمودى: آنچه به عنوان پاداش از شما خواستم، آن هم به سود شماست، و فرمودى: من از  نمى

پس آنان  رد،یراهى به جانب پروردگارش بگ اهد،که بخو خواهم، جز کسى شما براى رسالت پاداشى نمى

بودند سوى تو  راه به  

 

ا اْنقََضْت أَ  وَ  ه  یه اْلَمْسلََک إِلَى ِرْضَوانَِک فَلَمه إِْذ  ایَو آِلِهَما َهادِ  ِهَمايْ َطاِلٍب َصلََوات َک َعلَ  یْبَن أَبِ  یه َعلِ  ه  يه أَقَاَم َولِ  ام 

ْنِذَر َو ِلک ل ِ قَْوٍم َهاٍد فَقَاَل َو اْلَمََل  أََماَمه  َمْن ک ْنت  مَ  مه َواِل َمْن َوااله  َو َعاِد َمْن  یٌّ فَعَلِ ْواله  َکاَن ه َو اْلم  َمْواله  الله 

ْر َمْن نََصَره  َو اْخذ ْل َمْن َخذَلَه  َو قَاَل َمْن ک ْنت  أَنَا نَبِ  ه  يأَمِ  یٌّ فَعَلِ  ه  يه َعاَداه  َو اْنص  ِمْن َشَجَرٍة  یٌّ َو قَاَل أَنَا َو َعلِ  ر 

وَسى فَقَاَل لَه  أَْنَت ِمن ِ  رٍ َواِحَدٍة َو َسائِر  النهاِس ِمْن َشجَ  وَن ِمْن م  وَن ِمْن  یَشتهى َو أََحلهه  َمَحله َهار  بَِمْنِزلَِة َهار 

وَسى اِال  أَنهه  ال نَبِ  َجه  اْبنَتَه  سَ  یبَْعدِ  یه م  أََحله لَه  ِمْن َمْسِجِدِه َما َحله لَه  َو َسده اْْلَْبَواَب  وَ  نَ ينَِساِء اْلعَالَمِ  َدةَ ي ِ َو َزوه

 اِال  بَابَه  ث مه أَْوَدَعه  ِعْلَمه  َو ِحْکَمتَه  فَقَالَ 

 

)درود تو  طالبیاب  على بن اش ندهیات، انگاه که روزگار آن حضرت سپرى شد، نما خشنودى میراه به حر و

و براى هر قومى راهنما  دهنده، میبرگماشت، چرا که او ب ىیراى راهنمابر آن دو و خاندانشان باد( را، ب

او بودم، پس على  رپرستکه انبوهى از مردم در برابرش بودند فرمود: هرکه من س  بود، پس درحالى

دشمن على   که على را دوست دارد، و دشمن بدار کسى را که دوست بدار کسى ایسرپرست اوست، خدا

 امبرشیکند، و خوار کن هرکه او را وا گذارد، و فرمود: هر که من پ ارىیکه او را کن هر ارىیاست، و 

مردم از درختهاى  ریو سا م،یهست ختدر کیبودم، پس على فرمانرواى اوست، و فرمود: من و على از 

هارون به موسى قرار داد، و به او فرمود: تو  گاهیاو را نسبت به خود همچون جا گاهیگوناگونند، و جا

و دخترش سرور بانوان  ست،ین امبریپس از من پ نکهیجز ا ى،ینسبت به من به منزله هارون نسبت به موسا

براى او حالل کرد، آنچه را براى خودش حالل بود، و  مسجدشرا به همسرى او در آورد، و از  انیجهان

علم و حکمتش را به او سپرد، و   شد بست مگر در خانه او را، آنگاه مىرا که به مسجد باز  ىیهمه درها

 فرمود

 

نَاأ َو  ي ِیَو َوِص  یِمْن بَابَِها ث مه قَاَل أَْنَت أَخِ  أْتَِهايَ َو اْلِحْکَمةَ فَلْ  نَةَ یبَاب َها فََمْن أََراَد اْلَمدِ  یٌّ اْلِعْلِم َو َعلِ  نَة  یَمدِ  ََ

َک ِمْن لَْحمِ  یَواِرثِ  َک ِمْن َدمِ  یلَْحم  َک ِسْلمِ  یَو َدم  َخاِلٌط لَْحَمَک َو َدَمَک  َمان  یَو اْلِ  یَو َحْرب َک َحْربِ  یَو ِسْلم  م 

َعلَى  ت کَ عَ يَو شِ  یَو ت ْنِجز  ِعَداتِ  ینِ یْ دَ  یَو أَْنَت تَْقِض  یفَتِ يَو أَْنَت َغدا َعلَى اْلَحْوِض َخلِ  یَو َدمِ  یَکَما َخالََط لَْحمِ 

بْ  ة  يَ َمنَابَِر ِمْن ن وٍر م  ْم َحْولِ  ضه وه ه  ج  ْؤِمن وَن بَْعدِ  ْعَرفِ ی  لَْم  یُّ َعلِ  ایَ َو لَْو ال أَْنَت  یَرانِ ياْلَجنهِة َو ه ْم جِ  یفِ  یو   یاْلم 

ْستَقِ َو  نَ يَو َکاَن بَْعَده  ه د ى ِمَن الضهالِل َو ن ورا ِمَن اْلعََمى َو َحْبَل هللاِ اْلَمتِ  مَ يِصَراَطه  اْلم   
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از در آن وارد شود،  دیشهر علمم و على در آن شهر است، پس هر که اراده شهر علم و حکمت کند، با من

و وارث منى، گوشتت از گوشت من، و خونت از خون من، و آشتى با تو،  نیسپس گفت: تو برادر و جانش

با گوشت و  که چنانشده،  ختهیبا گوشت و خونت آم مانیآشتى با من، و جنگ با تو، جنگ با من است، و ا

پردازى، و به  منى، و تو قرضم را مى نیکنار حوض کوثر جانش امتیو تو فرداى ق  ختهیخون من درآم

و در بهشت  د،یسپ شانیکه رو از نورند، درحالى  ىیتو بر منبرها انیعیکنى، و ش هاى من وفا مى وعده

شدند، و آن  از من شناخته نمى  پس مانیاهل ا ،منند، و اگر تو اى على نبودى گانیمن، و همسا رامونیپ

استوار خدا و راه راست او  سمانیو ر ىینایاز گمراهى، و نور از ناب تیهدا هیما امبر،یحضرت پس از پ

 بود

 

س وِل َصلهى هللا   ْحذ ویَ َمْنقَبٍَة ِمْن َمنَاقِبِِه  یفِ  ْلَحق  ی  َو ال  نٍ یدِ  یَرِحٍم َو ال بَِسابِقٍَة فِ  یبِقََرابٍَة فِ  ْسبَق  ی   ال َحْذَو الره

ذ ه  فِ  لِ یَعلَى التهأْوِ  قَاتِل  ی  َو آِلِهَما َو  ِهَمايْ َعلَ  ْم َو  دَ یَصنَادِ  هِ يفِ  رَ هللاِ لَْوَمة  الئٍِم قَْد َوتَ  یَو ال تَأْخ  اْلعََرِب َو قَتََل أَْبَطالَه 

ْم أَْحقَادا بَْدرِ [ ذ ؤْ  نَاَوَش ]نَاَهشَ  ْم فَأَْوَدَع ق ل وبَه  نَ  ة  یه بَرِ يْ َو خَ  ة  یه بَانَه  [  فَأََضبهْت ]فَأََصنهتْ  َره نه يْ َو غَ  ة  يه نِ يْ َو ح 

نَابَذَتِِه َحتهى قَتََل النهاِکثِ  لَى[ َعلَى َعَداَوتِِه َو أََکبهْت عَ  ]فَأََصنَ  ا قََضى نَْحبَه  َو  نَ يَو اْلَماِرقِ  نَ يَو اْلقَاِسطِ  نَ يم  َو لَمه

لِ  اءِ يَ قَتَلَه  أَْشقَى ]اْْلَْشقِ  لِ  تْبَع  یَ  نَ ی[ اْْلِخرِ  نَ یَو اْْلِخرِ  نَ يِمَن اْْلَوه َصلهى هللا   أَْمر  َرس وِل هللاِ  ْمتَثَلْ ی  لَْم  نَ يأَْشقَى اْْلَوه

ْجتَِمعَةٌ َعلَى قَطِ  نَ یبَْعَد اْلَهادِ  نَ یاْلَهادِ  یَو آِلِه فِ  هِ يْ َعلَ  ةٌ َعلَى َمْقتِِه م  ِصره ة  م  َرِحِمِه َو إِْقَصاِء َولَِدِه اِال   عَةِ يَو اْْل مه

ْن َوفَى ِلِرَعا لَ ياْلقَلِ  ِ فِ  ةِ یَ ِممه ِهمْ ياْلَحق   

 

 ن،یاش در د با سابقه نینگرفت، و همچن شىیبه رسول خدا، کسى بر او پ شاوندىیدر خو اش کینزد با

)درود خدا بر او  امبریکار پ د،یبه او نرس چکسیاز فضائل ه لتىیاو مقدم نبود، و در فض کسى بر

 اى کننده زنشسر چیه  کرد، و درباره خدا سرزنش قران جنگ مى لیخاندانش( را پى گرفت، و براساس تأو

 غیو دالورانشان را از دم ت خت،یر نیگرفت، خون شجاعان عرب را، در راه خدا به زم را به خود نمى

آنها را،  ریو غ نیو حن بریجنگ بدر و خ نهیسپرد، ک نهیک شانیگذراند و با گرگانشان در افتاد، پس به دلها

و  شگانیو جفا پ شکنان مانیتا پ آوردند،پس دشمنى او را در نهاد خود جا دادند و به جنگ با او رو 

 نیتر  که از بدبخت ان،ینیپس نیتر  و او را بدبخت  که درگذشت مىرا کشت، و هنگا نید رهیشدگان از دا خارج

از  کنندگان، تیکرد، به قتل رساند، دستور رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش( در باره هدا انینیشیپ

حضرت پافشارى   ]اطاعت نشد، داّمت بر دشمنى نسبت به آن امبریبعد از پ ن[ اماماکنندگان تیپس هدا

حق  تیکه براى رعا فرزندانش گرد آمدند، مگر اندکى از کسانى دیبراى قطع رحم او، و تبع کردند، و

وفا کردند امبریپ مانیبه پ شانیدرباره ا  

 

ْم بَِما  یَ َمْن أ ْقِص  یَ َو أ ْقِص  یَ َمْن س بِ  یَ َمْن ق تَِل َو س بِ  فَق تِلَ  ْسن  اْلَمث وبَِة إِْذ َکانَِت  ْرَجىی  َو َجَرى اْلقََضاء  لَه  لَه  ح 

تهقِ  َشاء  یَ َمْن  وِرث َهای  اْْلَْرض  هللِ  َکاَن َوْعد  َرب ِنَا لََمْفع وال َو لَْن  نْ َو س ْبَحاَن َرب ِنَا إِ  نَ يِمْن ِعبَاِدِه َو اْلعَاقِبَة  ِلْلم 

ٍد َو َعلِ  تِ يْ ْْلََطائِِب ِمْن أَْهِل بَ فَعَلَى ا م  ياْلَحکِ  ز  یهللا  َوْعَده  َو ه َو اْلعَزِ  ْخِلفَ ی   َحمه َو آِلِهَما  ِهَمايْ َصلهى هللا  َعلَ  ی ٍ م 

وع  َو لْ  ب ونَ النهادِ  ْند بِ يَ فَلْ  اه مْ یه اْلبَاک وَن َو إِ  ْبکِ يَ فَلْ  [ الدُّم  خِ يَ َو ِلِمثِْلِهْم فَْلت ْذَرِف ]فَْلتَد ره وَن َو  ْصر  اِرخ   ِضجُّ یَ الصه

وَن َو  ِضجَ یَ ] اجُّ وَن أَ  ِعجَ یَ ] ِعجُّ یَ [ الضه سَ  نَ یْ اْلَحَسن  أَ  نَ یْ [ اْلعَاجُّ سَ  نَ یْ أَ  ن  يْ اْلح  َصاِلٌح بَْعَد َصاِلحٍ َو  نِ يْ أَْبنَاء  اْلح 

لِ يبَْعَد السهبِ  ل  يالسهبِ  نَ یْ َصاِدٍق أَ  ْعدَ َصاِدٌق بَ   

 

شد، و قضا بر آنان  دیشد آنکه تبع دیگشت، و تبع ریگشت آنکه اس ریکشته شد آنکه کشته شد، و اس پس

از خداست، آن را به هرکه از بندگانش  نیزم رایرود، ز مى کین  پاداش دیجارى شد به آنچه که بر آن ام

وعده  نیقیما که به  اراست و منّزه است پروردگ زگارانیدهد، و سرانجام از آن پره بخواهد به ارث مى
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است، پس  میحک رومندیکند و او ن تخلّف نمى شیرگز از وعده خوشدنى است، و خدا ه پرورگارمان انجام

و  ند،یبگر کنندکان هیگر دیو خاندانشان )، با شانیمحّمد و على( درود خدا بر ا تیاز اهل ب زگانیبر پاک

زنند، و  ادیفر ادکنندگانیاشکها روان شود، و فر دیزارى کنند، و براى مانند آنان با شانیبر ا  کنندگان زارى

 ند؟یکجا نیکجاست؟ فرزندان حس نیکنند، و خروشندگان بخروشند، حسن کجاست؟ حس ونیش کنندگان ونیش

راه از پس راه کجاست گر،ید ىیپس از راستگو ىیراستگو گرید ستهیپس از شا اى ستهیشا  

 

نِ  نَ یْ الشُّم وس  الطهاِلعَة  أَ  نَ یْ أَ  َرةِ يَ بَْعَد اْلخِ  َرة  يَ اْلخِ  نَ یْ أَ  اِهَرة  أَ  نَ یْ أَ  َرة  ياْْلَْقَمار  اْلم  م  الزه َو  نِ یأَْعالم  الد ِ  نَ یْ اْْلَْنج 

عَدُّ ِلقَْطعِ َدابِِر الظهلََمِة أَ  نَ یْ أَ  ةِ یَ ال تَْخل و ِمَن اْلِعتَْرِة اْلَهادِ  یهللاِ الهتِ  ة  يه بَقِ  نَ یْ قََواِعد  اْلِعْلِم أَ  قَاَمِة  نَ یْ اْلم  ْنتََظر  ِلِ اْلم 

َزالَِة اْلَجْوِر َو اْلع ْدَواِن أَ  نَ یْ اْْلَْمِت َو اْلِعَوجِ أَ  ْرتََجى ِلِ دهَخر  ِلتَْجدِ  نَ یْ اْلم  تَخَ  نَ یْ اْلفََرائِِض َو السُّنَِن أَ  دِ یاْلم   ر  يه اْلم 

تهَخذ [ ِلِ  ؤَ  نَ یْ أَ  عَةِ یاْلِملهِة َو الشهرِ  َعاَدةِ ]اْلم  حْ اْلم  ل  ِلِ د وِدِه أَ  اءِ يَ مه حْ  نَ یْ اْلِکتَاِب َو ح   نَ یْ َو أَْهِلِه أَ  نِ یَمعَاِلِم الد ِ  يِیم 

ْعتَدِ  ْرِک َو الن ِفَاِق أَ  ةِ يَ َهاِدم  أَْبنِ  نَ یْ أَ  نَ یقَاِصم  َشْوَکِة اْلم  بِ  نَ یْ الش ِ  نَ یْ أَ  انِ يَ َو الطُّغْ  انِ يَ َو اْلِعصْ  وقِ أَْهِل اْلف س   د  يم 

وعِ اْلغَ  َحاِصد   قَاِق ]الن ِفَاقِ  ی ِ ف ر    [َو الش ِ

 

ماههاى نورافشان،  ندیتابان، کجا  دهاىیخورش ندیکجا د؟یبرگز نیبعد از بهتر دهیبرگز نیبهتر کجاست

خدا که از عترت  ماندهیآن باق  دانش، کجاست هاى هیو پا ن،یپرچمهاى د ندیستارگان فروزان، کجا ندیکجا

راست   که براى آن استکردن ستمکاران، کج کن شهیگشته براى ر ایّ خالى نشود، کجاست آن مه تگریهدا

بردن ستم و دشمنى، کجاست آن  نیشده براى از ب دیکجاست آن ام ند،ینمودن انحراف و کجى به انتظار او

کجاست آن  ،عتیو شر نیبراى بازگرداندن د دهیو سنّتها، کجاست آن برگز ها ضهیفر دیبراى تجد رهیذخ

کجاست درهم  ن،یو اهل د نیهاى د نشانه اگریکردن قرآن و حدود آن، کجاست اح  آرزو شده براى زنده

کجاست نابودکننده اهل فسق و  ى،یبناهاى شرک و دورو  کننده رانیشکننده شوکت متجاوزان، کجاست و

اندازى گمراهى و شکاف  هاى کجاست دروکننده شاخه ان،یو طغ انیعص  

 

بِ  نَ یْ [ َو االْفتَِراِء أَ  قَاِطع  َحبَائِِل اْلِکْذِب ]اْلَکِذبِ  نَ یْ َو اْْلَْهَواِء أَ  غِ یْ َطاِمس  آثَاِر الزه  نَ یْ أَ   نَ یْ اْلع تَاِة َو اْلَمَرَدِة أَ  د  يم 

ْستَأِْصل  أَْهِل اْلِعنَاِد َو التهْضلِ  ْلَحاِد أَ  لِ يم  ِعزُّ اْْلَْولِ  نَ یْ َو اْلِ ذِ َو  اءِ يَ م  [ َعلَى  َجاِمع  اْلَکِلَمِة ]اْلَکِلمِ  نَ یْ اْْلَْعَداِء أَ  لُّ م 

ه  یَ  هِ يْ إِلَ  یَوْجه  هللاِ الهذِ  نَ یْ أَ  ْؤتَىی  ِمْنه   یبَاب  هللاِ الهذِ  نَ یْ التهْقَوى أَ  تهِصل  بَ  نَ یْ أَ  اء  يَ اْْلَْولِ  تََوجه اْْلَْرِض َو  نَ يْ السهبَب  اْلم 

َضا نَ یْ اْله َدى أَ  ةِ یَ اْلفَتْحِ َو نَاِشر  َرا ْومِ یَ  ب  َصاحِ  نَ یْ السهَماِء أَ  َؤل ِف  َشْمِل الصهالحِ َو الر ِ م   

 

تان، کجاست  کننده دامهاى دروغ و به محوکننده آثار انحراف و هواهاى نفسانى، کجاست قطع کجاست

کجاست  نىید و بىاهل لجاجت و گمراهى،  کننده کن شهیکجاست ر کنندگان، چىینابودکننده سرکشان و سرپ

تقوا، کجاست در راه خدا که از  هیبخش دوستان، و خوارکننده دشمنان، کجاست گردآورنده سخن بر پا عّزت

و  نیزم  نیب وندیپ لهیروى آورند، کجاست آن وس شیآن آمده شود، کجاست جلوه خدا، که دوستان به سو

صالح و   کجاست گردآورنده پراکندگى ت،یو گسترنده پرچم هدا روزى،یآسمان، کجاست صاحب روز پ

 رضا

 

وِل اْْلَْنبِ  نَ یْ أَ  َطاِلب   نَ یْ أَ  اءِ يَ َو أَْبنَاِء اْْلَْنبِ  اءِ يَ الطهاِلب  بِذ ح  اْلَمْنص ور  َعلَى  نَ یْ [ بَِدِم اْلَمْقت وِل بَِکْرباَلَء أَ  الطهاِلب  ]اْلم 

ْضَطرُّ الهذِ  نَ یْ َو اْفتََرى أَ  هِ يْ َمِن اْعتََدى َعلَ  [ ذ و اْلبِر ِ َو التهْقَوى  اْلَخالئِِق ]اْلَخالئِفِ  ْدر  صَ  نَ یْ إِذَا َدَعا أَ  َجاب  ی   یاْلم 

ْصَطفَى َو اْبن  َعلِ  ی ِ اْبن  النهبِ  نَ یْ أَ  ْرتََضى َو اْبن  َخدِ  ی ٍ اْلم  اِء َو اْبن  فَاِطَمةَ اْلک ْبَرى بِأَبِ  َجةَ یاْلم  َو  یأَْنَت َو أ م ِ  یاْلغَره

بِ  ْبنَ ا ایَ لََک اْلِوقَاء  َو اْلِحَمى  ینَْفسِ  قَره َداِة اْلَمْهدِ  ایَ  نَ ياْبَن النَُّجبَاِء اْْلَْکَرمِ  ایَ  نَ يالسهاَدِة اْلم   نَ ی ِياْبَن اْله 

ْهتَدِ  َهذهبِ  َرةِ يَ اْبَن اْلخِ  ایَ [  نَ ی]اْلم  َطههرِ  ایَ  نَ يَجبِ اْبَن اْلغََطاِرفَِة اْْلَنْ  ایَ  نَ ياْلم  ْستَْظَهرِ  نَ یاْبَن اْْلََطائِب اْلم   ایَ [  نَ ی]اْلم 
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ْنتََجبِ  نِ  ایَ [  نَ ی]اْْلَْکبَرِ  نَ ياْبَن اْلقََماقَِمِة اْْلَْکَرمِ  ایَ  نَ ياْبَن اْلَخَضاِرَمِة اْلم  ِض  ایَ  َرةِ ياْبَن اْلب د وِر اْلم  جِ اْلم   ئَةِ ياْبَن السُّر 

ِب الثهاقِبَِة  ایَ  اِهَرةِ  ایَ اْبَن الشُّه  ِم الزه اْبَن اْْلَْنج   

 

کشته در کربال، کجاست آن   کجاست خواهنده خون امبران،یو فرزندان پ امبرانیخواهنده خون پ کجاست

تان زد، کجاست آن مضّطرى که اجابت شود هنگامى که دعا کند،  شده بر هر که به او ستم کرد و به روزیپ

مرتضى، و   على فرزندو  ده،یبرگز امبریو تقوا، کجاست فرزند پ کىیسرسلسله مخلوقات، داراى نکجاست 

سپر و حصار  تیشود، برا تیو فرزند فاطمه کبرى؟، پدر و مادر و جانم فردا ن،یروشن جب جهیفرزند خد

فرزند   اى ه،افتیراه  انیگرامى، اى فرزند راهنما بانیباشم، اى فرزند سروران مقّرب، اى فرزند نج

 ده،یفرزند بزرگواران برگز  اى زه،یپاک اکاناى فرزند پ ب،یاى فرزند بزرگواران نج زه،یپاک دگانیبرگز

تر، اى فرزند ماههاى نورافشان، اى فرزند چراغهاى تابان، اى   کران بخشش گرامى بى اهاىیاى فرزند در

 فرزند ستارگان فروزان، اى فرزند اختران درخشان

 

اْبَن اْلَمعَاِلِم  ایَ اْبَن السُّنَِن اْلَمْشه وَرِة  ایَ اْبَن اْلع ل وِم اْلَکاِملَِة  ایَ اْبَن اْْلَْعالِم الالئَِحِة  ایَ اْبَن السُّب ِل اْلَواِضَحِة  ایَ 

وَدِة  ایَ اْلَمأْث وَرِة  ْعِجَزاِت اْلَمْوج  ْستَقِ  ایَ [ وَرةِ ْشه  اْبَن الدهالئِِل اْلَمْشه وَدِة ]اْلمَ  ایَ اْبَن اْلم  َراِط اْلم  اْبَن  ایَ  مِ ياْبَن الص ِ

اْبَن الدهالئِِل الظهاِهَراِت  ایَ  نَاتِ ي ِ َو اْلبَ  اتِ یَ اْبَن اْْل  ایَ  مٌ يَحکِ  یٌّ أ م ِ اْلِکتَاِب لََدى هللاِ َعلِ  یاْبَن َمْن ه َو فِ  ایَ  مِ يالنهبَِإ اْلعَظِ 

َججِ اْلبَاِلَغاِت  ایَ اْلبَاِهَراِت  اْلَواِضَحاتِ  نِ ياْبَن اْلبََراهِ  ایَ  ْحَکَماتِ  ایَ اْبَن الن ِعَِم السهابِغَاِت  ایَ اْبَن اْلح  اْبَن طه َو اْلم   

 

 نهاىییهاى آشکار، اى فرزند دانشهاى کامل، اى فرزند آ فرزند راههاى روشن، اى فرزند نشانه اى

محسوس، اى فرزند راه  لهاىیاى فرزند دلمعجزات موجود،   هاى حفظ شده، اى مشهور، اى فرزند نشانه

است، اى فرزند  میکه در اّم الکتاب، نزد خدا، واال و حک اى فرزند خبر بزرگ، اى فرزند کسى م،یمستق

اى فرزند حّجتهاى رسا، اى فرزند  ان،یآشکار، اى فرزند برهانهاى نما  لهاىیها، اى فرزند دل و نشانه اتیآ

محکم اتیو آکامل، اى فرزند طه   نعمتهاى  

 

ا َو اْقتَِرابا  نِ يْ اْبَن َمْن َدنَا فَتََدلهى فََکاَن قَاَب قَْوسَ  ایَ  اتِ یَ اْبَن الطُّوِر َو اْلعَادِ  ایَ  اتِ یَ َو الذهارِ  سیاْبَن  ایَ  ن و  أَْو أَْدنَى د 

ْت بَِک النهَوى بَْل أَ  نَ یْ أَ  یِشْعرِ  تَ يْ اْْلَْعلَى لَ  ی ِ ِمَن اْلعَلِ   یأَْم ذِ  ِرَهايْ أَْو ثََرى أَ بَِرْضَوى أَْو غَ  لُّکَ أَْرٍض ت قِ  یُّ اْستَقَره

ى َعزِ   طَ يأَْن ت حِ  یه َعلَ  زٌ یَو ال نَْجَوى َعزِ  ساي[ لََک َحسِ  أَْن أََرى اْلَخْلَق َو ال ت َرى َو ال أَْسَمَع ]أَْسَمع   یه َعلَ  زٌ یط و 

غَ  یَو ال َشْکَوى بِنَْفسِ  جٌ يَضجِ  یِمن ِ  نَالَکَ یَ َو ال  [ اْلبَْلَوى د ونَکَ  یبِ  طَ ي]ال ت حِ  یَ بَِک د ونِ   ْخل  یَ لَْم  بٍ يه أَْنَت ِمْن م 

ْؤِمنٍَة ذََکَرا فََحنها  تََمنهىیَ َشائٍِق  ة  يه أَْنَت أ ْمنِ  ی[ َعنها بِنَْفسِ  ْنَزح  یَ أَْنَت ِمْن نَاِزحٍ َما نََزَح ] یِمنها بِنَْفسِ  ْؤِمٍن َو م  ِمْن م 

َساَمىی  ِعز ٍ ال  دِ يأَْنَت ِمْن َعقِ  یبِنَْفسِ   

 

تا آنکه  خت،یشد، آنگاه درآو کیکه نزد اى فرزند کسى ات،یاى فرزند طور و عاد ات،یو ذار سیفرزند  اى

ات در  خانه  دانستم اى کاش مى کمتر بود، ایبه خداى علّى اعلى، به فاصله دو کمان  کىیدر دسترسى و نزد

 ریدر غ ای ىیدر کوه رضوا ایآ ى؟چه خاک ایتو را برداشته،  نیدانستم کدام زم کجا قرار گرفته، بلکه مى

شوى، و از تو  نمى دهیولى تو د نم،یب بر من سخت است که مردم را مى ى؟یطوا  ذى نیدر زم ایآن، 

و  رد،یکه تو را بدون من گرفتارى فرا گ  بر من سخت است ازى،یشنوم صداى محسوسى و نه رازون نمى

جانم  ستى،ین رونیما ب انیکه از م  اى هستى تو پنهان شده ت،ینرسد، جانم فدا تىیو شکا ادیاز من به تو فر

تو آرزوى هر مشتاقى که آرزو کند، از مردان و  ت،یجانم فدا ست،یتو دورى هستى که از ما دور ن ت،یفدا

عّزتى، که کسى بر او برترى  نیتو قر ت،یکرده، از فراقت ناله کنند، جانم فدا ادیکه تو را  مؤمن  زنان

ردینگ  
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 فِ يأَْنَت ِمْن نَِص  یأَْنَت ِمْن تاِلِد نِعٍَم ال ت َضاَهى بِنَْفسِ  ی[ بِنَْفسِ  َحاذَىی  ] َجاَرىی  َمْجٍد ال  لِ يأَْنَت ِمْن أَثِ  یبِنَْفسِ 

[ فِ  َساَوىی  َشَرٍف ال  نَْجَوى  یه أَ َو  کَ يِخَطاٍب أَِصف  فِ  یه َو إِلَى َمتَى َو أَ  یَ َمْوال ایَ  کَ يإِلَى َمتَى أََحار  ]أَْجأَر 

 یَ ْجرِ یَ أَْن  یه َعلَ  زٌ یاْلَوَرى َعزِ  ْخذ لَکَ یَ َو  کَ يَ أَْن أَْبکِ  یه َعلَ  زٌ یأَْن أ َجاَب د ونََک َو ]أَْو[ أ نَاَغى َعزِ  یه َعلَ  زٌ یَعزِ 

عِ  کَ يْ لَ عَ  ْم َما َجَرى َهْل ِمْن م  وعٍ َو اْلب َکاَء َهْل ِمْن جَ  لَ یَمعَه  اْلعَوِ  لَ يفَأ طِ  نٍ يد ونَه  فَأ َساِعَد َجَزَعه  إِذَا َخال َهْل  ز 

َعلَى اْلقَذَى ینِ يْ فََساَعَدتَْها عَ  نٌ يْ عَ  تْ یَ قَذِ   

 

که او را  اى، نهیریتو نعمت د ت،یجانم فدا رد،یطرازى نپذ که هم  مجدى دار شهیتو درخت ر ت،یفدا جانم

تا چه زمانى نسبت به تو سرگردان  ست،یرا برابرى ن  شرفى، که وى نیتو قر ت،یجانم فدا ست،یمانندى ن

بر من سخت  ازى؟،یرازو ن هتو را وصف کنم، و با چ ان،یو تا چه زمان، و با کدام ب م،یباشم، اى موال

 هیبخش بشنوم، بر من سخت است که براى تو گر تو پاسخ داده شوم، و سخن مسّرت ریاست که از سوى غ

کمک  ایآنچه گذشت، آ گرانیکنم، ولى مردم تو را وا گذارند، بر من سخت است، که بر تو بگذرد و نه بر د

اش،  ىتاب تابى هست؟ که او را در بى بى ایکنم؟ آ ىرا در کنارش طوالن هیو گر ادیاى هست، که فر کننده

جا گرفته، پس چشم من او را بر  چشمى هست که خار فراق در آن ایرسانم، آ ارىیهنگامى که خلوت کند 

مساعدت کند دگىیآن خار خل  

 

نَایَ  تهِصل  یَ فَت ْلقَى َهْل  لٌ ياْبَن أَْحَمَد َسبِ  ایَ  کَ يْ إِلَ  َهلْ  وِ [ فَنَْحَظى َمتَى نَِرد  َمنَاهِ  ِمْنَک بِِعَدٍة ]بِغَِدهِ  ْوم   ةَ یه لََک الره

َدى َمتَى ن غَادِ  َک فَنَ  کَ یفَنَْرَوى َمتَى نَْنتَِقع  ِمْن َعْذِب َمائَِک فَقَْد َطاَل الصه [ َمتَى ون نَاي  ]فَتَقَره ع   نايْ عَ  ِقره َو ن َراِوح 

فُّ بَِک وَ  مُّ اْلَمََلَ َو قَْد َمََلَْت اْْلَْرَض َعْدال َو  تََرانَا ]َو[ نََراَک َو قَْد نََشْرَت ِلَواَء النهْصِر ت َرى أَ تََرانَا نَح  أَْنَت تَؤ 

تََکب ِرِ  ةَ أَذَْقَت أَْعَداَءَک َهَوانا َو ِعقَابا َو أَبَْرَت اْلع تَا ِ َو قََطْعَت َدابَِر اْلم  وَل  نَ یَو َجَحَدةَ اْلَحق  َو اْجتَثَثَْت أ ص 

نَ يالظهاِلمِ   

 

تا  ونددیپ اى در مى روز ما به تو با وعده ایست، تا مالقات شوى، آبه جانب تو اى پسر احمد راهى ه ایآ

چه زمان از آب وصل  م،یگرد رابیتا س م،یشو پر آبت وارد مى  هاى چه زمان به چشمه م،یمند گرد بهره

 نیاز ا دهیتا د م،یکن مى  که تشنگى ما طوالنى شد، چه زمان با تو صبح و شام م؟یشو مند مى خشگوارت بهره

آن  ایاى، آ را گسترده روزىیکه پرچم پ درحالى م،ینیب و ما تو را مى نىیب چه زمان مارا مى م،یروشن کن کار

که  شوى درحالى مى شوایو تو جامعه جهانى را پ م،یکه تو را احاطه کن  نىیرسد که ما را بب روز در مى

اى، و متکبّران و منکران حق را نابود  چشانده فریرا خوارى و ک انترا از عدالت انباشتى، و دشمن نیزم

اى و بن ستمکاران را برکنده خیاى، و ب سرکشان را قطع نموده شهیاى و ر کرده  

 

ِ اْلعَالَمِ  وَ  مه أَْنَت َکشهاف  اْلک َرِب َو اْلبَْلَوى َو إِلَ  نَ ينَْحن  نَق ول  اْلَحْمد  هللِ َرب  عَْدَوى َو فَِعْنَدَک الْ  یأَْستَْعدِ  کَ يْ الله 

نْ  ْستَغِ  اثَ يَ غِ  ایَ [ فَأَِغْث  ]اْْل ولَى ايَ أَْنَت َربُّ اْْلِخَرِة َو الدُّ اْلق َوى َو  دَ یَشدِ  ایَ  َده  ي ِ َو أَِرِه سَ  ْبتَلَىاْلم   َدکَ يْ ع بَ  نَ يثِ ياْلم 

ْد َغلِ  مه َو  هِ يْ َمْن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى َو َمْن إِلَ  ایَ  لَه  يأَِزْل َعْنه  بِِه اْْلََسى َو اْلَجَوى َو بَر ِ ْنتََهى الله  ْجعَى َو اْلم  الرُّ

ِر بَِک َو بِنَبِ  کَ ي ِ َولِ  ى[ إِلَ  التهائِق وَن ]الشهائِق ونَ  د کَ ينَْحن  َعبِ  ذَک ِ َخلَْقتَه  لَنَا ِعْصَمة  َو َمالذا َو أَقَْمتَه  لَنَا  کَ ي ِ اْلم 

ْؤِمنِ قَِواما َو َمعَا َو َسالما ة  يه ِمنها إَِماما فَبَل ِْغه  ِمنها تَحِ  نَ يذا َو َجعَْلتَه  ِلْلم   

 

و حوادث  هایتو برطرف کننده سخت ایاست. خدا انیخاص خدا، پروردگار جهان شی: ستامییما بگو تا

پس اى  ى،یایو کمک تنها نزد توست، و تو پروردگار آخرت و دن ارىی  طلبم، که مى ارىیناگوارى، از تو 

اى صاحب  دهگرفتارت برس، و سرورش را به او نشان ب  بنده کوچک ادیدرماندگان، به فر ادرسیفر

اش را خاموش  سرورش، اندوه و سوز دل را از او بزداى، و آتش تشنگى داریشگرف، و به د روهاىین

گان به شدّت مشتاق به ما بند ا،یو بازگشت و سرانجام به سوى اوست، خدا اى، رهیکن، اى که بر عرش چ
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را براى ما نگهبان و پناهگاه  اواندازد، و تو  امبرتیتو و پ ادیآنکه مردم را به  م،یولّى تو هست  سوى

از ما گرداندى، از جانب ما به او  مانیاهل ا شواىیو او را قوم و امان ما قرار دادى، و او را پ دى،یآفر

و سالم برسان تیّ تح  

 

قَاما َو أَتِْمْم نِْعَمتََک بِتَْقدِ  ایَ ِزْدنَا بِذَِلَک  وَ  ا َو م  ْستَقَر  ه  لَنَا م  ْستَقَره ِ إِْکَراما َو اْجعَْل م  أََماَمنَا َحتهى  اه  یه إِ  ِمکَ یَرب 

مه َصل ِ َعلَ  ت وِرَدنَا ِجنَانََک ]َجنهاتِکَ  لََصائَِک الله  َرافَقَةَ الشَُّهَداِء ِمْن خ  ٍد َو َصل ِ َعلَى  ى[ َو م  َحمه ٍد َو آِل م  َحمه م 

ِه ]َو[ َرس وِلَک السه  ٍد َجد ِ َحمه د ِ  دِ ي ِ السه  هِ ي[ أَبِ  یٍ اْْلَْکبَِر َو َعلَى ]َعلِ  دِ ي ِ م  تِِه الص ِ اْلک ْبَرى فَاِطَمةَ بِْنِت  قَةِ یاْْلَْصغَِر َو َجده

ٍد َو َعلَى َمِن اْصَطفَ  َحمه َعلَى  تَ يْ أَْفَضَل َو أَْکَمَل َو أَتَمه َو أَْدَوَم َو أَْکثََر َو أَْوفََر َما َصله  هِ يْ َو َعلَ  بََرَرةِ الْ ِمْن آبَائِِه  تَ يْ م 

ِمْن َخْلِقکَ  َرتِکَ يَ َو خِ  ائِکَ يَ أََحٍد ِمْن أَْصفِ   

 

و اقامتگاه ما قرار ده، و نعمتت  گاهیاو را، جا گاهیو جا فزا،یپروردگار ب  اکرام بر ما را اى لهیوس نیبه ا و

 دانیشه نىیو به همنش د،ینما تیروى ما کامل گردان، تا ما را وارد بهشتها شیانداختن او در پ شیرا با پ

درود فرست، و درود فرست بر محّمد جدّ او  دبر محّمد و خاندان محمّ  ای. خدادینما لیاز بندگان خالصت نا

کبرى، فاطمه  قهیاش صدّ  و بر جدّه امبریپدرش آن سرور پس از پ تر، و بر و رسولت، آن سرور بزرگ

و  نیتر  و تمام نیتر  و کامل نیتر و بر خودش، بر کوکاریاز پدران ن دى،یدختر محّمد، و بر کسانى که بزگز

 انیشدگانت از م و انتخاب دگانتیاز برگز کىیدرودى که بر  نیتر  راوانو ف نیشتریو ب نیتر  بادوام

فرستادى انتدگیآفر  

 

مه َو أَقِْم بِِه اْلَحقه َو أَْدِحْض بِِه  ةَ یَ ِلعََدِدَها َو ال نَِها ةَ یَ َصالة  ال َغا هِ يْ َصل ِ َعلَ  وَ  ِلَمَدِدَها َو ال نَفَاَد ِْلََمِدَها الله 

مه بَ  اَءکَ يَ اْلبَاِطَل َو أَِدْل بِِه أَْولِ  ْصلَة  ت َؤد ِ  نَه  يْ َو بَ  نَنَايْ َو أَْذِلْل بِِه أَْعَداَءَک َو ِصِل الله  َرافَقَِة َسلَِفِه َو  یو  إِلَى م 

ْن  ذ  یَ اْجعَْلنَا ِممه ْجَزتِِهْم َو  أْخ  ق وقِِه إِلَ  ةِ یَ ِظل ِِهْم َو أَِعنها َعَلى تَأْدِ  یفِ  ْمک ث  یَ بِح  َطاَعتِِه َو اْجتِنَاِب  یَو االْجتَِهاِد فِ  هِ يْ ح 

َما نَنَال  بِِه َسعَة  ِمْن َرْحَمتَِک َو  َره  يْ بِِرَضاه  َو َهْب لَنَا َرأْفَتَه  َو َرْحَمتَه  َو د َعاَءه  َو خَ  نَايْ َو اْمن ْن َعلَ  تِهِ يَ َمْعِص 

 فَْوزا ِعْنَدَک َو اْجعَْل َصالتَنَا بِِه َمْقب ولَة  َو ذ ن وبَنَا بِِه َمْغف وَرة  

 

براى  دنىیبراى مدتش، و به آخر رس تىیبراى عدوش، و نها انىیبر او درود فرست، درودى که پا و

او برپا دار، و باطل را به او نابود کن، و دوستانت را به سبب آن  لهیحق را به وس اینباشد، خدا  زمانش

که ما را  وندىیما و او، پ نیب ایخدا وندیجناب به دولت برسان، و دشمنانت را به دست او خوار گردان، و پ

 هیچنگ زنند و در سا تشانیگذشتگان او برساند، و ما را از آنانى قرار ده که به دامان عنا به رفاقت

  اش اش، و دورى از نافرمانى لطفشان اقامت کنند، و ما را بر پرداخت حقوقش، و کوشش در فرمانبردارى

ا ببخش، تا آن حضرت را به م ریاش منّت نه، و رأفت و رحمت و دعاى خ کمک کن، و بر ما به خشنودى

او نمازمان را  لهیبه وس ایخدا م،یبرس شگاهتیات، و رستگارى در پ آن به رحمت گسترده  حدّى که به سبب

  دهیو گناهانمان را آمرز رفته،یپذ

 

وَمنَا بِِه َمْکفِ  وَ  ْستََجابا َو اْجعَْل أَْرَزاقَنَا بِِه َمْبس وَطة  َو ه م   نَايْ َو أَْقبِْل إِلَ  ة  يه َو َحَوائَِجنَا بِِه َمْقِض  ة  يه د َعاَءنَا بِِه م 

بَنَا إِلَ  مِ یبَِوْجِهَک اْلَکرِ  بَِها اْلَکَراَمةَ ِعْنَدَک ث مه ال تَْصِرْفَها  تَْکِملْ نَسْ  َمة  ينَْظَرة  َرحِ  نَايْ َو اْنظ ْر إِلَ  کَ يْ َو اْقبَْل تَقَرُّ

وِدَک َو اْسِقنَا ِمْن َحْوِض جَ  ِه َصلهى هللا  َعلَ َعنها بِج   ایَ َسائِغا ال َظَمأَ بَْعَده   ئايَهنِ  ای  َروِ  ای  رَ  ِدهِ يَ َو آِلِه بَِکأِْسِه َو بِ  هِ يْ د ِ

اِحمِ  نَ يأَْرَحَم الره  

 

مان را برطرف شده، و  را به سبب او گسترده، و اندوه مانیهایروز ایرا مستجاب گردان، خدا مانیدعاها و

و به  ر،یبپذ تیروى آور، و تقّربان را به سو متیرا برآورده فرما، و به جانب ما به جلوه کر مانیحاجتها



9 

 

و آن نظر مهربانانه  م،یآن نظر به کمال برسان لهیکه کرامت را نزد تو، به وس  ما نظر کن نظرى مهربانانه

جام او و به دست او،  را به حق جودت از ما مگردان، و از حوض جدّش )درود خدا بر او و خاندانش( با

 نیتر  کامل، و گوارا و خوش، که پس از آن تشنگى نباشد، اى مهربان شدنى رابیکن، س رابمانیس

  .مهربانان

 

کنى، که ان شاء هللا به  آورى و به آنچه خواهى دعا مى بجا مى ارتیبه صورتى که گذشت نماز ز آنگاه

.دیاجابت خواهد رس  
 

 منبع: مفاتیح الجنان
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