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 حرز امام زین العابدین)ع(    

که « مجتنى»و « مهج الدعوات»دعاهای مختصر؛ این حرزها و دعاها از کتاب  در ذکر بعضی حرزها و

 .اند  هاى رضى الدین سيّد ابن طاووس هستند انتخاب شده  از نوشته هر دو

 :حرز حضرت زین العابدین )امام سجاد( عليه السّالم : 3

 

حمِي  ْْحن ِالرَّ  ِبْسِم اهلِل الرَّ

 اش هميشگى است،  به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى

 

حََرِة  یاطنِي َوالسَّ نِّ َوااِلْنِس َو الشَّ ِ َسَدْدُت َاْفواَه اْلجِ ِ َو ِباهللَّ  ِبْسم اهللَّ

 به نام خدا و به خدا، دهان هاى جنّ، و انس و شياطين و جادوگران 

 

ْ َوااَل 
الطنِي َو َمْن َیُلوُذ هِِبِ نِّ َوااِلْنِس َوالسَّ  باِلَسِة ِمَن الجِ

 برند  نس و پادشاهان و هركه به آنها پناه مىو ابليسان از جنّ و ا

 

ِ اْلِعزیِز ااَلَع  ِ اْلَكبرِي ااَل ِباهللَّ  ْكََبِ زِّ َو ِباهللَّ

 بزرگ بزرگتر،  بستم به خداى عزيز عزيزتر و به خداى
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مواِت َوااَلْرَض  ذى اءقاَم ِبِه السَّ ِ الّظاِهِر اْلباِطِن اْْلَْكُنوِن اْْلَْخُزوِن الَّ  ِبْسِم اهللَّ

 به نام خداى ظاهر باطن مستور محفوظ كه بر پا كرد به آن آسمانها و زمين را،

 

حمِي  ْْحِن الرَّ ِ الرَّ َّ اْسَتوى لََعَ اْلَعْرِش ِبْسِم اهللَّ ُ
 ُث

 اش هميشگى است، تولى شد، به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى سپس بر عرش مس

 

ْ ِب )
 1(ا َظَلُموا َفُهْم الَیْنِطُقوَن َو َوَقَع اْلَقْوُل َعَلهْْيِ

 گويند.  عذاب بر آنان واقع شد، به خاطر ستمى كه روا داشتند، پس آنان سخن نمى

 

ُموِن )  2(قاَل اْخَسُؤا فیها َوالُتَكلِّ

 ون سگ در دوزخ دور شويد و سخن نگوييد،به آنان گفت همچ

 

َل ُظْلمًا ) وِم َو َقْد خاَب َمْن َْحَ حَىِّ اْلَقیُّ  3(َو َعَنِت اْلُوُجوُه ِِلْ

 كه بار ستم به دوش كشيد، پاينده. و به تحقيق محروم شد آن  ها براى آن زنده  و فروتن شد چهره

                                                           
 .85( سوره النمل، آیه  1

 .108( سوره المومنون، آیه  2

 .111( سوره طه، آیه  3
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ْْحِن َفال تَْسَمُع ِا ) سًا َو َخَشَعِت ااَلْصواُت ِِلرَّ  4(اّل ََهْ

 پنهان  آهسته شد صداها در برابر خدا، پس نشنوى مگر صدايى

 

ًة َاْن َيْفَقُهوُه ) ْ َاِكنَّ
 َو َجَعْلنا لََع ُقُلوهِِبِ

 و بر قلوب كافران پرده نهاديم، بازدارنده از اينكه قرآن را بفهمند،

 

َك ىِف اْلُقْرآِن  َت َربَّ ْ َوْقرًا َو ِاذا َذََكْ
 َوْحََدُ َو ىف اذاهِِنِ

 و در گوش هايشان سنگينى، زمانى كه پروردگارت را در قرآن به تنهايى ياد كنى،

 

ْوا لََع َاْدباِرِِهْ ُنُفورًا   َو ِاذا َقَرْاَت اْلُقْرآَن َجَعْلنا  ) 5(َولَّ

 به خاطر رميدگى از حق روى به پشت بازگردانند، زمانى كه قرآن بخوانى،

 

ذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِبااْلِخَرِة ِحجابًا َمْسُتورًا  َنَك َو َبنْيَ الَّ  6(ََبْ

 دهيم،  اى قرار مى ايمان به آخرت ندارند، پرده پوشيده   كه بين تو و آنان

                                                           
 .108سوره طه، آیه (  4

 .46( سوره االسراء، آیه  5

 .45( سوره االسراء، آیه  6
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ِصُروَن )  7(َو َجَعْلنا ِمْن َبنْيِ َاْیِدِهِيْ َسّدًا َو ِمْن َخْلِفهْم َسّدًا َفَاْغَشْیناُِهْ َفُهْم الُُيْ

 بينند، گذاريم، پس آنان را پوشانيدم، در نتيجه حق را نمى   از پيش رويشان، سدّى و از پشت سرشان سدّ مى و

 

ُمنا َاْیدِهِيْ ) ِِتُ لََع َاْفواِهِهْم َو ُتَكلِّ  9(َفُهْم الَیْنِطُقوَن  ) 8(َاْلَیْوَم َنخْ

 ود آنان سخن نگويند،گويند، پس خ  زنيم، و دستهايشان با ما سخن  امروز بر دهان هايشان مهر مى

 

( ْ
ْفَت َبنْيَ ُقُلوهِِبِ  َلْو َاْنَفْقَت ما ىِف ااَلْرِض ََجیعًا ما َالَّ

  توانستى بين دلهايشان الفت پديد آورى  كردى، نمى اگر همه آنچه در زمين خرج مى 

 

ُه َعزیٌز َحكمٌي  ْ ِانَّ َ َالََّف َبْیهََنُ ُ لََع  10(َولِكنَّ اهللَّ ٍد َو آِلِه الّطاِهریَن َو َصّلَى اهللَّ  ُمحَمَّ
 ولى خدا ميان آنان الفت برقرار كرد، به درستى كه او عزيز و حكيم است، و درود خدا بر محمّد و خاندان پاكش.

 

                                                           
 .9( سوره یس، آیه  7

 .65( سوره یس، آیه  8

 .85( سوره النمل، آیه  9

 .63( سوره االنفال، آیه  10


