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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

ایت اینترنتی گلزارنورس  
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()عیامام حسن عسکر ارتیز  

 

کرده: قبر من در سّرمن رأى ]سامّراى کنونى در  تیبه سند معتبر از آن حضرت روا خیش

 .عراق[ براى اهل دو جانب، از بالها و عذاب خدا، امان است

و سنّى معنا کرده و فرموده است: برکت آن حضرت  عهیرا به ش« اهل دو جانب»اّول  مجلسى

جواد  الّسالم و امام هی]امام کاظم عل نیدوست و دشمن را احاطه کرده، چنان که قبر کاظم

.الّسالم[ سبب امان بغداد شد تا آخر مطلب هیعل  

 عیکنى، جم ارتیالّسالم را ز هیابن طاووس فرموده: چون خواستى حضرت عسکرى عل دیس

آن حضرت  حیپدرش حضرت هادى بجا آوردى، بجا آر، آنگاه نزد ضر ارتیآنچه را در ز

:و بگو ستیبا  

 

ِ َو بََرَكات ه  َعلَْيَك یَا َمْوالَي یَا أَبَا  السهالم   ْهتَِدَي َو َرْحَمة  َّللاه ٍد اْلَحَسَن ْبَن َعلِيٍّ اْلَهاِدَي اْلم  َحمه م 

َجِجِه ال ِ َو اْبَن ح  ةَ َّللاه جه ِ َو اْبَن أَْولِيَائِِه السهالم  َعلَْيَك یَا ح  َعلَْيَك یَا  سهالم  السهالم  َعلَْيَك یَا َولِيه َّللاه

ِ َو ابْ  لَفَائِِه َو أَبَا َخلِيفَتِِه السهالم  َعلَْيَك یَا َصفِيه َّللاه ِ َو اْبَن خ  َن أَْصفِيَائِِه السهالم  َعلَْيَك یَا َخلِيفَةَ َّللاه

ْؤِمنِيَن ا لَْيكَ اْبَن َخاتَِم النهبِيِّيَن السهالم  َعلَْيَك یَا اْبَن َسيِِّد اْلَوِصيِّيَن السهالم  عَ  لسهالم  یَا اْبَن أَِميِر اْلم 

ِة اْلَهاِدیَن السهالم  َعلَْيَك یَ  ا اْبَن َعلَْيَك یَا اْبَن َسيَِّدِة نَِساِء اْلَعالَِميَن السهالم  َعلَْيَك یَا اْبَن اْْلَئِمه

تهقِ  اِشِدیَن السهالم  َعلَْيَك یَا ِعْصَمةَ اْلم  ِزیَن السالم  َعلَْيَك السهالم  َعلَْيَك یَا إَِماَم اْلفَائِ  ينَ اْْلَْوِصيَاِء الره

نْ  ْؤِمنِيَن السهالم  َعلَْيَك یَا فََرَج اْلَمْله وفِيَن السهالم  َعلَْيَك یَا َواِرَث اْْلَْنبِيَاِء اْلم  ْكَن اْلم  تََجبِيَن یَا ر 

 ِ ،السهالم  َعلَْيَك یَا َخاِزَن ِعْلِم َوِصيِّ َرس وِل َّللاه  

 

و رحمت و برکات خدا  افته،یحسن بن على، راهنماى راه اى ابا محّمد  میبر تو اى موال سالم

خدا، سالم بر تو اى حّجت خدا و فرزند  اىیبر تو باد سالم بر تو اى ولّى خدا و فرزند اول

خدا  فهیسالم بر تو اى خل دگانش،یخدا و فرزند برگز دهیسالم بر بر تو اى برگز ش،یحجت ها

سالم بر تو اى  امبران،یالم بر تو اى فرزند خاتم پخدا س فهیهاى خدا و پدر خل فهیخل ندو فرز

مؤمنان، سالم بر تو اى فرزند سرور بانوان  ریسالم بر تو اى فرزند ام نان،یفرزند آقاى جانش

راشد، سالم  نانیسالم بر تو اى فرزند جانش تگر،یسالم بر تو اى فرزند امامان هدا ان،یجهان

 مان،یاهل ا هیرستگاران، سالم بر تو اى پا شواىیسالم بر تو اى پ زکارانیاى امان پره توبر 

سالم بر تو اى  ده،یبرگز امبرانیاندوه ناکان، سالم بر تو اى وارث پ شیسالم بر تو اى گشا

رسول خدا، نیخزانه دار دانش جانش  
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ِ السهالم  َعلَْيَك أَیُّ  السهالم   ْكِم َّللاه ةَ َعلَْيَك أَیَُّها الدهاِعي بِح  جه ِ السهالم  َعلَْيَك یَا ح  َها النهاِطق  بِِكتَاِب َّللاه

َجِج السهالم  َعلَْيَك یَا َهاِدَي اْْل َمِم السهالم  َعلَْيَك یَا َولِيه النَِّعِم السهالم  َعلَْيَك یَ  َعْيبَةَ اْلِعْلِم السهالم   ااْلح 

ت ه  َو الثهابِتَِة فِي َعلَْيَك یَا َسفِينَةَ اْلِحْلِم السهالم  َعلَ  جه ْنتَظَِر الظهاِهَرِة لِْلَعاقِِل ح  َماِم اْلم  ْيَك یَا أَبَا اْْلِ

َغيهِب عَ  ْحتََجِب َعْن أَْعي ِن الظهالِِميَن َو اْلم  ِعيِد َربُّنَا بِِه  نْ اْليَقِيِن َمْعِرفَت ه  اْلم  َدْولَِة اْلفَاِسقِيَن َو اْلم 

ْسالَم َجِدیداً بَ  ،ْعَد االْنِطَماِس اْْلِ  

 

به کتاب خدا، سالم بر تو اى  اىیبر تو اى دعوت کننده به حکم خدا، سالم بر تو اى گو سالم

گر امت ها، سالم بر تو اى صاحب نعمت ها، سالم بر  تیحجت حجت ها، سالم بر تو اى هدا

انتظار، آن  دانش، سالم بر تو اى کشتى بردبارى، سالم بر تو اى پدر امام مورد هیتو اى گنج

 دیثابت است، آنکه از د نیقیامامى که برهانش براى خردمند آشکار، و شناختنش در عرصه 

 نیو از دسترس دولت بدکاران پنهان است، بزرگوارى که پروردگارمان د ده،یستمکاران پوش

،او پس از نابودى دوباره تازه گرداند لهیاسالم را به وس  

 

َكاةَ َو أََمْرَت اْلق ْرآَن َغّضاً بَْعَد اال وَ  ََ الزه الةَ َو آتَْي ََ الصه ْنِدَراِس أَْشَهد  یَا َمْوالَي أَنهَك أَقَْم

ْنَكِر َو َدَعْوَت إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َو عَ  ََ َعِن اْلم  وِف َو نََهْي بَْدَت بِاْلَمْعر 

ْخلِصاً َحتهى أَتَ  َ م  ْم َو یَْشك َر َّللاه ْم ِعْنَده  أَْن یَتَقَبهَل ِزیَاَرتِي لَك  أِْن الهِذي لَك  َ بِالشه اَك اْليَقِين  أَْسأَل  َّللاه

ْم َو یَْجَعلَنِي ِمْن أَْنَصاِر اْلَحقِّ َو أَْتبَاِعِه َو أَشْ  َعائِي بِك  ْم َو یَْستَِجيَب د  َو َمَوالِيِه َو  يَاِعهِ َسْعيِي إِلَْيك 

ِحبِّ  ِ َو بََرَكات ه  م  .يِه َو السهالم  َعلَْيَك َو َرْحَمة  َّللاه  

 

و  یکه تو نماز بپا داشت میمى دهم اى موال یقرآن را پس از کهنگى بازآورد، من گواه و

زکات پرداختى، و امر به معروف و نهى از منکر نمودى، و مردم را به راه خدا، با حکمت 

از خدا  د،یخدا را خالصانه، تا تو را مرگ دررس دىیتدعوت کردى، و پرس دهیو موعظه پسند

را نسبت به شما  ارتمیز نکهیشما نزد اوست، ا یحق مقامى که برا هب کنمیدرخواست م

را به خاطر شما مستجاب کند، و  میو دعا د،یو از کوششم در کنار شما قدردارنى نما رد،یبپذ

و دوستان حق قرار دهد، و سالم و رحمت و برکات خدا بر  انیعیو ش روانیو پ ارانیمرا از 

.تو باد  

 

:را ببوس، و دو طرف صورت خود را بر آن بگذار و بگو حیضر آنگاه  

 

ٍد َو أَْهِل بَْيتِِه َو َصلِّ َعلَى اْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ اْلَهاِدي إِلَى ِدینَِك َو الدهاعِ  اللهه مه  َحمه  يَصلِّ َعلَى َسيِِّدنَا م 

 ابِ إِلَى َسبِيلَِك َعلَِم اْله َدى َو َمنَاِر التُّقَى َو َمْعِدِن اْلِحَجى َو َمأَْوى النَُّهى َو َغْيِث اْلَوَرى َو َسحَ 

َهذهِب َو اْلفَ  وِم اْلم  ِة اْلَمْعص  ِهيِد َعلَى اْْل مه ِة َو الشه اِضِل اْلِحْكَمِة َو بَْحِر اْلَمْوِعظَِة َو َواِرِث اْْلَئِمه

ْثتَه  ِعْلَم اْلِكتَاِب َو أَْلَهْمتَه  فَْصَل اْلِخطَاِب َو نَ ا ْجِس الهِذي َوره طَههِر ِمَن الرِّ ِب َو اْلم  قَره َعلَماً  َصْبتَه  ْلم 

تَه  َعلَى َجِميِع َخلِيقَتَِك اللهه مه فَكَ  ََ َمَوده ََ طَاَعتَه  بِطَاَعتَِك َو فََرْض ْسِن ِْلَْهِل قِْبلَتَِك َو قََرْن َما أَنَاَب بِح 
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یَمانِ  ْخالِص فِي تَْوِحيِدَك َو أَْرَدى َمْن َخاَض فِي تَْشبِيِهَك َو َحاَمى َعْن أَْهِل اْْلِ بَِك فََصلِّ یَا َربِّ  اْْلِ

ِه َخاتَِم النهبِ  يِّيَن َو بَلِّْغه  ِمنها َعلَْيِه َصالةً یَْلَحق  بَِها َمَحله اْلَخاِشِعيَن َو یَْعل و فِي اْلَجنهِة بَِدَرَجِة َجدِّ

َواالتِِه فَْضال َو إِْحَسانا َو َمْغفِرَ  ْنَك فِي م  َو ِرْضَواناً إِنهَك ذ و فَْضٍل  ةً تَِحيهةً َو َسالماً َو آتِنَا ِمْن لَد 

.َعِظيٍم َو َمنٍّ َجِسيمٍ   

 

 تیاو درود فرست بر حسن بن على، هد تش،یدرود فرست بر آقاى ما محّمد و اهل ب ایخدا

و عالمت تقوا، و سرچشمه  ت،یو دعوت کننده به راهت، آن پرچم هدا نت،یکننده به سوى د

پند، و  اىیو ابر حکمت، و در دگان،یبراى آفر ریو خ تیعقول، و باران عنا گاهیخرد، و جا

آنکه دانش قرآن  دى،یفاضل مقّرب، پاک از پل راسته،یبر امت، معصوم پ هوارث امامان و گوا

و او را به عنوان  یحق و باطل را به او الهام نمود نیارث دادى، و جداسازى ب را به او

پرچم اهل قبله ات نصب کردى، و طاعتش را به طاعتت مقرون نمودى، و واجب نمودى 

دىواجب فرمو دگانتیمؤّدتش را بر همه آفر . 

ات باز آمد، و کسانى که در چاه  یکتاپرستیاخالص در  کىیچنان که آن حضرت با ن ایخدا

نمود،  تیبه تو را حما مانیتوبه مخلوقاتت فرو رفته بودند هالک کرد، و اهل ا هیتشب الیخ

فروتنان ملحق  گاهیآن به جا لهیپس تو اى پروردگارم بر او درود فرست، درودى که به وس

و سالم  تیّ نب ما، تحو به او از جا د،یبرآ امبرانیبه درجه جدم خاتم پ تگردد، و در بهش

 تیاش از جانب خود، فضل و احسان، و آمرزش و رضوان عنا یبرسان، و به ما در دوست

.کن، که تو داراى فضل بزرگ و احسان تن آورى  

 

.بجا آور ارتینماز ز آنگاه  

:هنگامى که فارغ شدى بگو و  

 

وم  ]یَا َدیُّوم  [ یَا َحيُّ یَا قَيُّوم  یَ  یَا ا َكاِشَف اْلَكْرِب َو اْلَهمِّ ]َو[ یَا فَاِرَج اْلَغمِّ َو یَا بَاِعَث َدائِم  یَا َدْیم 

دٍ  َحمه ََ أَتََوسهل  إِلَْيَك بَِحبِيبَِك ]م  ِل ]َو[ یَا َصاِدَق اْلَوْعِد ]َو[ یَا َحيُّ ال إِلَهَ إاِل أَْن س  [ َو َوِصيِِّه َعلِيٍّ الرُّ

ِه َو ِصْهِرِه َعلَى اْبنَتِِه ا ََ ]بِِهَما[ التهأِْویَل َو اْبِن َعمِّ َرائَِع َو فَتَْح ََ بِِهَما الشه لهِذي ]اللهَذْیِن [ َختَْم

الِ  و بَِها اْْلَْولِيَاء  َو الصه وَن َو یَْنج  ل وَن َو اْْلِخر  وَن َو الطهالئَِع فََصلِّ َعلَْيِهَما َصالةً یَْشَهد  بَِها اْْلَوه ح 

َشفهَعِة فِي ِشيَعِة  أَتََوسهل  إِلَْيَك بِفَاِطَمةَ  ِة اْلَمْهِدیِّيَن َو َسيَِّدِة نَِساِء اْلَعالَِميَن اْلم  ْهَراِء َوالَِدِة اْْلَئِمه الزه

اِهِریَن َو أَتََوسهل  إِلَْيَك بِاْلَحَسِن  ِدینَ أَْوالِدَها الطهيِّبِيَن فََصلِّ َعلَْيَها َصالةً َدائَِمةً أَبََد اْْلبِ  َو َدْهَر الده

َسْيِن اْلَمْظل وِم اْلَمْرِضيِّ اْلبَرِّ التهقِيِّ َسيَِّدْي َشبَاِب أَْهِل اْلَجنه  ِكيِّ َو اْلح  ِضيِّ الطهاِهِر الزه ،ةِ الره  

 

غم،  ندهیاى برطرف کننده مشکل و اندوه، اى زدا دار،یاى ابدى، اى زنده، اى پا شگى،یهم اى

به درگاهت  ست،یى زنده، معبودى جز تو نراست وعده، و ا یرسوالن، ا زندهیو اى برانگ

و دامادش آن همسر  ش،یپسر عمو یعل نشیمحّمد، و جانش بتیحب لهیبه وس میجو یتوسل م

را  زیو ابتداى هرچ اتیآ لیرا به آن دو تن ختم کردى، و گشودى تأو اه عتیدخترش، که شر

به آن گواهى  انینیو پس انینیشیبه آن دو، پس بر هر دو بزرگوار درود فرست درودى که پ
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به فاطمه  م،یجو یو به درگاهت توسل م ستگان،یبه آن دوستان و شا ابندیدهند، و نجات 

و  عهیدرباره ش رفتهیآن شفاع پذ ان،یبانوان جهان رورو س افته،یره  انیشوایزهرا، مادر پ

 ىیافرزندان پاکش، پس بر او درود فرست درودى همواره به هموارگى جاودانان و پرپ

و  زه،یبه حسن آن راضى به قضا، و پاک و پاک میروزگاران، و به درگاهت توسل مى جو

،بهشت لدو سرور جوانان اه زگار،یپره کوکار،ین دهیمظلوم پسند نیحس  

 

َماَمْينِ  ِهيَدْیِن اْلَمْظل   اْْلِ وَمْيِن اْلَمْقت ولَْيِن فََصلِّ اْلَخيَِّرْیِن الطهيِّبَْيِن التهقِيهْيِن النهقِيهْيِن الطهاِهَرْیِن الشه

تَتَالِيَةً َو أَتََوسهل  إِلَْيَك بِ  تََوالِيَةً م  َْ َصالةً م  َْ َشْمٌس َو َما َغَربَ َسْيِن َسيِِّد  َعلِيِّ َعلَْيِهَما َما طَلََع ْبِن اْلح 

ِد ْبِن َعلِيٍّ  َحمه وِب ِمْن َخْوِف الظهالِِميَن َو بِم  َماَمْيِن  اْلَعابِِدیَن اْلَمْحج  اِهِر اْْلِ اْلبَاقِِر الطهاِهِر النُّوِر الزه

يَِّدْیِن ِمْفتَاَحِي اْلبََرَكاِت َو ِمْصبَاَحِي الظُّل َماِت فََصلِّ َعلَْيِهمَ  َما َسَرى لَْيٌل َو َما أََضاَء نََهاٌر  االسه

حَ  وح  َو أَتََوسهل  إِلَْيَك بَِجْعفَِر ْبِن م  ِ َو َصالةً تَْغد و َو تَر  ِ َو النهاِطِق فِي ِعْلِم َّللاه اِدِق َعِن َّللاه ٍد الصه مه

الِِح فِي نَْفِسِه َو اْلَوِصيِّ النها َماَمْيِن اْلَهاِدیَْيِن اْلَمْهِدیهْيِن  ِصحِ بِم وَسى ْبِن َجْعفٍَر اْلَعْبِد الصه اْْلِ

َك لََك فَلٌَك  اْلَوافِيَْيِن اْلَكافِيَْيِن فََصلِّ َعلَْيِهَما َما َسبهحَ  ،لََك َملٌَك َو تََحره  

 

کشته شده، پس بر آن دو  ده،یستم کش د،یشه زهیپاک ب،یپاک باتقوا، بى ع دهیامام برگز دو

در  یو پ وستهیدرودى پ د،یطلوع کند و غروب نما دىیبزرگوار درود فرست، تا که خورش

 میسرور عبادت کنندگان، مستور از ب نیبه على بن الحس میجو یپى، و به درگاهت توسل م

 دیدو سرور، دو کل شوا،یبن على الباقر، آن پاک و نور تابناک، و دو پ دستمکاران و به محمّ 

گردد شبى، و  کیها، پس درود فرست بر آن دو بزرگوار، تا تار یکیبرکات، و دو چراغ تار

به جعفر بن  میجوو به درگاهت توسل مى  دیروشن شود روزى، درودى تا روزوشب برآ

 ستهیبه دانش حق، و به موسى بن جعفر آن بنده شا اىیمحّمد آن راستگوى از سوى خدا، و گو

دو کامل کننده  افته،ی تیکننده، دو هدا تیدو هدا شوا،یدو پ رخواه،یخ نیدر نهادش، و جانش

حرکت کند ملکى، و  دینما حیکننده، پس بر آنان درود فرست، تا تو را تسب تیدو کفا فه،یوظ

،براى تو فلکى  

 

ِد ْبِن َعلِ  َصالةً  َحمه َضا َو بِم  وَسى الرِّ يٍّ ت ْنَمى َو تَِزید  َو ال تَْفنَى َو ال تَبِيد  َو أَتََوسهل  إِلَْيَك بَِعلِيِّ ْبِن م 

ْنتََجبَْيِن فََصلِّ َعلَْيِهَما َما أََضاَء ص   َطههَرْیِن اْلم  َماَمْيِن اْلم  ْرتََضى اْْلِ إِلَى  َرقِّيِهَماْبٌح َو َداَم َصالةً ت  اْلم 

اِشِد َو اْلَحَسِن ْبِن عَ  ٍد الره َحمه لِيٍّ اْلَهاِدي ِرْضَوانَِك فِي اْلِعلِّيِّيَن ِمْن ِجنَانَِك َو أَتََوسهل  إِلَْيَك بَِعلِيِّ ْبِن م 

ْختَبََرْیِن بِاْلِمَحِن اْلَهائِ  ابَِرْیِن اْلقَائَِمْيِن بِأَْمِر ِعبَاِدَك اْلم  َحِن اْلَمائِلَِة فََصلِّ َعلَْيِهَما  فِيلَِة َو الصه اْْلِ

ْفَعةَ َو أَتََوسهل  إِلَْيَك یَ  ابِِریَن َو إَِزاَء ثََواِب اْلفَائِِزیَن َصالةً ت َمهِّد  لَه َما الرِّ ا َربِّ بِإَِماِمنَا ِكفَاَء أَْجِر الصه

َحقِِّق َزَمانِنَا اْليَْوِم اْلَموْ  اِهِد الْ َو م  وِد َو الشه وِر  َمْشه ودِ ع  يَاِء اْْلَْنَوِر اْلَمْنص  َو النُّوِر اْْلَْزَهِر َو الضِّ

َجِر َو أَْجَزاِء اْلَمَدِر وَ  َعاَدِة فََصلِّ َعلَْيِه َعَدَد الثهَمِر َو أَْوَراِق الشه ظَفهِر بِالسه ْعِب َو اْلم  َعَدَد  بِالرُّ

ْعِر َو اْلَوبَِر َو  ونَ الشه ل وَن َو اْْلِخر  َك َو أَْحَصاه  ِكتَاب َك َصالةً یَْغبِط ه  بَِها اْْلَوه ،َعَدَد َما أََحاطَ بِِه ِعْلم   
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به  میجویو افزون شود، و فانى نگردد، و تباه نشود، و به درگاهت توسل م ابدیکه نما  درودى

پس  ده،یدو امام، دو پاک دو برگز ده،یعلى بن موسى الرضا، و به محّمد بن على آن نفس پسند

درودى، درودى که آن دو بزرگوار  ابدیبر آنان درود فرست، تا روشنى دهد بامدادى، و دوام 

به  میجاى بهشت باال برد، و به درگاهت توسل مى جو نیسوى رضوانت، در بلندتر هرا ب

کار بندگانت، و آزموده کننده به  امیگر، و حسن بن على آن راهنما، دو ق تیعلى بن محّمد هدا

هاى گوناگون، پس بر آن دو بزرگوار  یدر دشمن شهیو دو صبرپ ز،یهراس انگ بیبه مصا

صابران، و برابر ثواب رستگاران، درودى که بلندى مقام را  شدرود فرست، همتاى پادا

و  مانیا شواىیاى پروردگار، به پ میبراى آن دو امام آماده سازد، و به درگاهت توسل مى جو

 ىیو نور درخشنده تر، و روشنا افته،یمحقق زمانمان، آن روز موعود، و شاهد و شهادت 

به خوشبختى، پس بر او درود  افتهی روزىیو پ لها،در د میشده، با نهادن ب یاریتابنده تر، 

ها، و به عدد موها و کرکها، و  گیو برگهاى درختان، و جزءجزء ر وه،یفرست به عدد م

و  انینیشیبه آن احاطه دارد و کتاب تو آن را برمى شمارد، درودى که پ عدد آنچه دانشت

.به آن غبط خورند انینیپس  

 

ْرنَ  اللهه مه  ْسنَا بَِدْولَتِِه َو أَْتِحْفنَا بِِوالیَتِِه َو اْنص  ْمَرتِِه َو اْحفَْظنَا َعلَى طَاَعتِِه َو اْحر  ْرنَا فِي ز  ا َو اْحش 

اِحِميَن اللهه مه َو إِ َعلَى أَْعَدائِنَا بِِعزه  ابِيَن یَا أَْرَحَم الره َد  نه تِِه َو اْجَعْلنَا یَا َربِّ ِمَن التهوه تََمرِّ إِْبلِيَس اْلم 

ْضالِل َعبِيِدَك فَأَْمَهْلتَه  بَِسابِ  ْغَواِء َخْلقَِك فَأَْنظَْرتَه  َو اْستَْمَهلََك ِْلِ َك ِق ِعْلمِ اللهِعيَن قَِد اْستَْنظََرَك ِْلِ

ي وش ه  َو اْنتََشَرْت د عَ  َْ ج  ه  َو اْزَدَحَم ن ود  فِي أَْقطَاِر اْْلَْرِض فَأََضلُّوا  ات ه  فِيِه َو قَْد َعشهَش َو َكث َرْت ج 

قِيَن َو أَحْ  تَفَرِّ ف وا اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َو َجَعل وا ِعبَاَدَك ِشيَعاً م  َزاباً ِعبَاَدَك َو أَْفَسد وا ِدینََك َو َحره

ي وَشه  َو طَهِّْر باِلدَ  ِدیَن َو قَْد َوَعْدَت نَْقَض ب ْنيَانِِه َو تَْمِزیَق َشأْنِِه فَأَْهلِْك أَْوالَده  َو ج  تََمرِّ َك ِمِن م 

،اْختَِراَعاتِِه َو اْختاِلفَاتِِه َو أَِرْح ِعبَاَدَك ِمْن َمَذاِهبِِه َو قِيَاَساتِهِ   

 

ما را در گروه او محشور کن و ما را بر طاعتش نگهدار، و به دولتش محفوظمان بدار،  ایخدا

کن و ما را اى  روزیما را گرامى بدار، و به شوکتش ما را به دشمنانمان پ تشیو به وال

مهربانان نیپروردگار، از توبه کنندگان قرار ده، اى مهربان تر . 

فرصت خواست، و تو  دگانتیه کردن آفرسرکش ملعون از تو براى گمرا سیابل ایخدا

علمت که  یفرصتش دادى، و از تو براى بدربردن از راه بندگانت، مهلت خواست، تو از رو

 افته،یکرده، و سپاهش فزونى  انهیاو آش قیدرباره او گذشته بود مهلتش دادى، به تحق شیاز پ

 جهیپخش شده، در نت نیمو دعوت کنندگان به سوى او در اطراف ز ه،انبوه گشت انشیو لشکر

منحرف کردند،  گاهشیها را از جا تیرا فاسد نمودند و واقع نتییبندگانت را گمراه کردند، وآ

درهم  کهیو بندگانت را گروه گروه پراکنده کردند، و قرار دادند دسته هاى سرکش، در حال

را نابود کن،  انیرا وعده دادى، پس فرزندان و لشگر نششأ دنیو از هم پاش ادشیشکستن بن

و کشورها را از بدعت ها و اختالفاتش پاک فرما، و بندگانت را از روش ها و سنجش هاى 

،غلط او راحت کن  
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ْط َعْدلََك َو أَْظِهْر ِدینََك َو قَوِّ أَْولِيَاَءَك َو أَْوِهْن أَْعَداَءكَ  وَ  ْوِء َعلَْيِهْم َو اْبس  َو  اْجَعْل َدائَِرةَ السه

اْْلَلِيِم َو  إِْبلِيَس َو ِدیَاَر أَْولِيَائِِه أَْولِيَاَءَك َو َخلِّْده ْم فِي اْلَجِحيِم َو أَِذْقه ْم ِمَن اْلَعَذابِ  أَْوِرْث ِدیَارَ 

ْستَْوَدَعةَ فِي َمنَاِحِس ]َمنَاِحيِس [ اْلِخْلقَِة َو َمَشاِویِه اْلفِْطَرِة َدائَِرةً َعلَْيِهْم  َو اْجَعْل لََعائِنََك اْلم 

وَ  د وٍّ َو َرَواٍح َربهنَا آتِنَا فِي الدُّ م  لَةً بِِهْم َو َجاِریَةً فِيِهْم ك له َصبَاٍح َو َمَساٍء َو غ  َحَسنَةً َو فِي  ْنيَاكه

اِحِمينَ  ،اْْلِخَرِة َحَسنَةً َو قِنَا بَِرْحَمتَِك َعَذاَب النهاِر یَا أَْرَحَم الره  

 

 انیرا نما نتیه، و عدالتت را بگستران، و دآنان قرار د هیگردش نارواى روزگار را عل و

و دوستانش  سیهاى ابل نیساز، و دشمنانت را ناتوان کن، و سرزم رومندیرا ن تیایکن، و اول

را در دوزخ ابدى کن، و به آنان از عذاب  روانشیو پ سیواگذار فرما، و ابل تیایرا به اول

و مناظر زشت  نش،یگذاشته در مراکز نحس آفر عتیو لعنتهاى به ود چشان،دردناکت ب

که آن لعنت ها هر صبح و شام،  یرا، گردش کننده و گماشته بر آنان قرار ده، درحال عتیطب

و آخرت، به ما حسنه  ایداشته باشد، پروردگارا در دن انیبر آنان جر ن،یو هر چاشت و پس

.مهربانان نیر، اى مهربان تراز شکنجه آتش نگاه بدا اتکن، و ما را به مهربان  تیعنا  

 

.به آنچه براى خود و برادرانت خواهى دعا کن آنگاه  

 منبع: مفاتیح الجنان
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