
در کتاب »سالح المؤمنین« این دعا برای رهایی و نجات 
از فتنه های آخرالزمان نقل شده است:

بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

به نام خداوند بخشنده مهربان

ٍد،  ٍد َو ٰاِل ُمَحمَّ َأللَُّهمَّ َصّلِ َعلی ُمَحمَّ

خدایا! بر محّمد و آل محّمد درود فرست

ْل َفَرَجُهْم، یا َأْرَحَم الرَّاِحمیَن َوَعّجِ

و فرج ایشان را نزدیک فرما، ای مهربان ترین مهربانان

َأللَُّهمَّ ُعمَّ َأْعدآَء ٰاِل نَبِّیَِک 

خدایا! بدی و بدبختی را بر سر دشمنان 

َوظاِلمیِهْم َوَأْعدآَء شیَعتِِهْم،

و ستمگران بر آل پیامبر و دشمنان شیعیان

ّرِ َعّماً،  َوَأْعدآَء َموالیِهْم  بِالشَّ

و موالیان آنان فرود آور،



ّرِ َطّماً، ُهْم بِالشَّ َوُطمَّ

و شّر را بر آنان فراگیر کن،

َواْطُرْقُهْم بَِلْیَلٍة ال اُْخَت َلها،

در شبی آنان را بُکش که همانندی نداشته

َوساَعٍة الَمنْجی ِمنْها،

و در زمانی که راه نجاتی نداشته باشند

َوانْتَِقْم ِمنُْهُم انْتِقاماً عاِجالً

و از آنان به زودی انتقام بگیر

َوَأْحرِْق ُقُلوَبُهْم بِناِر َغَضبَِک.

و قلب هایشان را با آتش غضب خودت بسوزان.

 َأللَُّهمَّ َشتِّْت َشْمَلُهْم،

خدایا! اجتماع آنان را پراکنده

َوَفّرِْق َجْمَعُهْم،

و جمع ایشان را متفرّق ساز

 َوَقّلِْب تَْدبیَرُهْم،

و نقشه هایشان را دگرگون کن

ْس َأْعالَمُهْم،   َونَـّکِ

و پرچم هایشان را واژگون فرما



َوَخرِّْب ُبنْیانَُهْم،

و ریشه و بنیان آن ها را برکن

 َوَقرِّْب ٰاجاَلُهْم،

و زمان مرگ آنان را نزدیک فرما،

 َوَأْلِق َبْأَسُهْم َبْینَُهْم،

و سختی هایشان را بین خودشان بینداز

 َواْجَعْلنا ِمْن َبْینِِهْم ساِلمیَن،

و ما را در بین آنان سالم و محفوظ بدار

َوُخْذُهْم َأْخَذ َعزیٍز ُمْقتَِدٍر.

و آنان را گرفتار کن گرفتار شخص قدرتمند با اقتدار

 َأللَُّهمَّ َأْلِق اْلَْوجاَع َواْلَْسقاَم فی َأْبدانِِهْم،

بار خدایا! دردها و بیماری ها را بر بدن آنان مسّلط فرما

َوَضّیِْق َمساِلَکُهْم،

و راه های آنان را تنگ نما

 َواْسُلْبُهْم َمماِلَکُهْم، 

َممِلکتشان را از دستشان خارج کن

َوَحّیِْرُهْم فی ُسُبِلِهْم،

و آن ها را در راهشان متحّیر کن



َواْقَطْع َعنُْهُم اْلَمَدَد،

و کمک رسانی را از ایشان قطع کن

 َوانُْقْص ِمنُْهُم اْلَعَدَد. 

و تعداد آنان را کم کن. 

َأللَُّهمَّ َواْحَفْظ َمواِلَی ٰاِل َبْیِت نَبِّیَِک

الُم ِمْن ُشُرورِِهْم،   َعَلْیِهُم السَّ

بار خدایا! دوستان اهل بیت رسولت
 ]که بر آنان درود باد[ را از شّر آنان محفوظ بدار

َوَسّلِْمُهْم ِمْن َمْکرِِهْم،

و آن ها را از مکر و خدعه

 َوَخْدِعِهْم َوُضرِِّهْم،

و نیرنگ و زیاِن آنان سالم نگه دار

 َوانْصْرُهْم َعَلْیِهْم بِنَصرَِک،

و آن ها را با کمک خود بر دشمنان پیروز فرما

َواْجَمْع َکِلَمتَُهْم، َوَأّلِْف َجْمَعُهْم،

و بین ایشان وحدت برقرار فرما و جمعشان را جمع کن

 َوَدّبِْر َأْمَرُهْم، َوَعرِّْفُهْم ما َیْجَهُلوَن،

بر کارهایشان چاره ای کن 
و با آن چه نمی دانند آشنایشان کن

ُْ



َوَعّلِْمُهْم ما الَیْعَلُموَن،

و آن چه را نمی دانند به آن ها بیاموز

 َوَبِصْرُهْم ما الُیْبِصُروَن، 

و بر آن چه بصیرت ندارند، آگاهی شان بده

َوَأْعِل َکِلَمتَُهْم، َواْجَعْلَها اْلُعْلیا،

و ارادۂ ایشان را و بر همه اراده ها برتر قرار بده

ْفلٰی.   َواْجَعْل َکِلَمَة اْلَْعدآِء السُّ

و حکم و ارادۂ دشمنان را پایین تر قرار بده .

التماس دعا
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