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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 سومدعای 

 درود بر حامالن عرش الهی

ای از تسبیح تو غفلت نورزند و از  دار عرش تو هستند که لحظه بار الها، آنان که عهده

آیند و هرگز  شوند و از عبودیت در پیشگاهت به تنگ �ی تقدیس تو خسته �ی

دهند و همواره واله و شیدای تو  برداری ترجیح �ی کوتاهی در امر تو را بر فرمان

ی توست تا به  ی صور است و منتظر اجازه ر نفخههستند، ِمن جمله ارسافیل که مأمو 

درنگ به (صور) بدمد و اسیران خاک را به رستاخیز  هنگام فرارسیدن آن لحظه، بی

 .کشد

ی عالی مقام و عظیم الشأن در مقام طاعت توست و  همچنین میکاییل که فرشته

ت و در ها مطاع و محرتم اس ی آس�ن جربئیل که امین بر وحی و در میان مالئکه

دار حریم دد  توست و روحی که از عال  درگاهت مقرب است و روح که حجاب

هایت جای  باشد، درود تو بر آنان باد و بر دیگر فرشتگانی که در آس�ن (امر) تو می

آنان که هرگز از فعالیت مداوم هستند،   های تو داران بر رسالت اند و امانت گزیده

ها آنان را از  درنیایند و سستی نشناسند و شهوت گاه از پای خسته نگردند و هیچ

تسبیح و تقدیس حرضتت باز ندارد و هرگز از تعظیم جالل تو سهو و غفلت نکنند، 

چنان چش�نشان به حال خضوع و خشوع است که از رسافکندگی حضور حرضتت ابداً 

 دصد نظاره به آن جالل و ج�ل نکنند.

به آنچه نزد تو است با نهایت عشق و ابتهاج  آن فرشتگان دائم به فرط شوق و رغبت

باشند و نزد مقام عظمت و جاللت در ک�ل  انتهای تو می ها و الطاف بی به یاد نعمت

اند، آن فرشتگان چون به دوزخ بنگرند و ببینند که چگونه بر معصیت  تواضع و تذلل

طور که شایسته  نگویند بار الها پاک و منزهی، ما تو را آ  کشد می کنندگان زبانه می

ی نازل خود تو را شناختیم و  ددر معرفت نادص و مرتبه است بندگی نکردیم بلکه به

پرستش کردیم. پس درود تو بر آنان باد و بر فرشتگان روحانی و مقربان درگاهت و 
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داران وحی و الهامت و گروه گروه از فرشتگانی  رازداران بین تو و پیامربانت و امانت

نیاز ساختی  ت برگزیدی و آنان را به تقدیست از خوردن و آشامیدن بیکه برای خویش

ها جای دادی،  (غذای آنان سبوح و ددو  گفت است) و آنان را در طبقات آس�ن

بر  درود بر فرشتگانی که موکّل به بارانند و ابرها را از جایی به جای دیگر برانند، درود

هنگام رعد و برق در اختیار آنان درار دادی، فرشتگانی که غرش رعد و تابش برق را به 

درود بر فرشتگانی که به همراهی برف و تگرگ و هنگام باریدن دطرات باران به زمین 

باشند  های باد و تالطم هواها می فرشتگانی که نگهبان منشأ و مخزن فرود آیند و دیگر

اند و آنان که سنگینی  امها از انهد ی آن دارنده ها که نگه و دیگر فرشتگان موکل بر کوه

 ها است تعلیم �ودی. ی آنچه را که در نهاد باران ها و پی�نه آب

باشند تا آنان را از بالیی که فرود  آور تو برای اهل زمین می درود بر فرشتگانی که پیام

شود آگاه کنند. آن �ایندگان گرامی و پاک  خواهد آمد، یا رحمت و برکتی که نازل می

دگان واالی مورد اطمینان. درود بر ملک املوت و دستیاران او و بر منکر و و ثبت کنن

نکیر و بر رومان نگهبان گورها و آنان که مشغول طواف گرد بیت معمورند، درود تو 

داران بهشت) آنان که هرگز از دستور  بر مالک (نگهبان دوزخ) و رضوان (و پرده

کنند و آنان که  شود عمل می ور داده میپروردگار رسپیچی نکرده و آنچه به آنان دست

سالم بر ش� به خاطر صرب و استقامتتان چه پایان  :دهند به مؤمنان این نوید را می

و (زبانیه) که مأمور ) ۲۴ی کریمه  . (سوره مبارکه رعد آیهصیبتان شدخوِب این رسا ن

بگیرید و در غل ی گناهکار را  جهنم هستند که اگر به آنان دستور داده شود: این بنده

 درنگ به دوزخ کشند. ت ندهند و بیو زنجیر بندید و به دوزخ برید، به او مهل

ای که به ذهن ما خطور کرده و مقام و منزلتش را نزد تو ندانیم و  درود بر فرشته

ها جای  ها که در زمین و آس�ن و آب ندانیم که به چه کار گ�شته شده، تامی آن

ها باد در آن روزی که همراه  اند، پس درودت بر آن اع�ل بندگان دارند و آنان که ناظر

 ر شخصی یک آورنده و یک گواه است.با ه

خداوندا بر فرشتگان خویش رحمتی فرست که بر عظمت و کرامتشان بیفزاید و 

ات و پیامربانت  شان را مضاعف گرداند. بار الها هنگامی که درود به سوی مالئکه پاکی
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ها درود  فرمایی، بازهم بر تام آن ود و تحیت ما را به آنان ابالغ میفرستی و در  می

فرست و ما را نیز درین رحمتت درار ده که توفیق درود بر آنان و گفتار نیک 

 کرم (نامتناهی).شان عنایت فرمودی که تویی صاحب جود و  درباره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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