
   Ta’qeeb dua
 pray after farizat namaaz

ا يَِصفُوْنَ وَ  َّ ةِ عَم َّ َبَِّك رَّبِ الْعِز ُسبْحَانَ ر

ِيْنَ  َم َمْدُ لِلّٰهِ رَّبِ الْعَال َسلَامٌ عَلَى الْمُرَْسلِيْنَ وَاْلح

َالِقِيْنَ لَا َحوَْل وَلَا  وَ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَْحسَُن اْلخ

ا  َّ ْل مِن َّ نَا تَقَب َّ َب ا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيِم. ر ةَ اِلَّ َّ قُو

ََّك  نَا يَا مَْولَا نَا اِن َّ َب َصلَاتَنَا وَ دُعَاءَنَا يَا ر

مِيُْع الْعَلِيْمُ وَلَا تَضْرِْب بِهِمَا وُُجوْهَنَا  اَنَْت الّسَ

ِيَْن بِرَْحمَتَِك يَا  اصِر َّ ِيْنَ وَ يَا خَيْرَ الن َم يَا اِلهَ الْعَال

اِحمِيْنَ. َّ اَْرَحمَ الر

  

اهللا تع هر صفة سي بلند ؛. سگال رسول اوپر 

سالم. متام محد اهللا تع واسطس ؛ك ج عاملني 

نا رب ؛. اهللا تع تر ما تر پيدا نا كرنار ؛. 

مهاري هر طاقة  انس قوة خدا  نا نزديك 

سيج ؛. اس مهارا رب، مهاري مناز انس دعاء 

قبول كرجس.  اس مهارا رب، مهارا موىل، تو 

سگلي چيز نو سننار  انس جاننار ؛. مهاري مناز 

انس دعاء نس مهارا منهـ  اوپر  واپس پهينكي ن دجيه. 

اس عاملني نا رب، اس تر ما تر ياري اْپنار ، تو 

رمحة كرجس اس ارحم الرامحني.



   Taqarrub dua
 pray after Ta’qeeb dua

دِِن  َّ ُب اِلَيَْك بَِك وَ بِمَوْلَانَا مُحَم َّّ ر هُّمَ اِنِّْي اَتَّقَ َّ َلل ا

الْمُْصطَفَى نَبِيَِّك وَ مَوْلَانَا عَلِيِّ ِن الْمُرْتَضَى 

ِنَا  اََساِس اْلاِمَامَةِ وَ وَِصيِّهِ وَ وَلِيَِّك وَمَوْلَات

هْرَاءِ بِنِْت نَبِيَِّك وَ مَوْلَانَاْلحَسَِن وَ  َّ فَاطِمَةَ الز

مَوْلَانَا اْلحُسَيْنِ اْلاِمَامَيْنِ ِسبْطَْي نَبِيِّك. وَ 

َيِْن الْعَابِدِيَْن وَ  مَوْلَانَا عَلِيِّ بِِن اْلحُسَيْنِ ز

دِ بِْن عَلِيِّ ِن الْبَاقِرِ عُلُوِم الدِّيَْن وَ  َّ مَوْلَانَا مُحَم

ادِِق اْلاَمِيْنَ وَ  ِبِْن مُحَمّدِِن الّصَ مَوْلَانَا َجعْفَر

مَوْلَانَا اِْسمَعِيِْل بِْن َجعْفٍَر ُسلَالَةِ الْغُرِّالْمَيَامِيْنَ 

دِبِْن اِْسمَعِيَْل َسابِِع الْمُتِمِّيْنَ وِ  َّ وَ مَوْلَانَا مُحَم

ِيَْن  لَاثَةِالْمَْستُوْر َّ ِيَْن الث اهِر بِاْلاَئِمَةِ الّطَ

ٍد  َّ اُمَرَاءِالْمُؤْمِنِيْنَ مَوْلَانَا عَبْدِ اللّٰهِ بِْن مُحَم

وَمَوْلَانَا اَْحمَدَبِْن عَبْدُ اللّٰهِ وَمَوْلَانَا اْلحُسَيْنِ 

بِْن اَْحمَْد. وَ بِالْقَائِمِيْنَ مِْنْ نَْسلِهِْم وَالْمُنْسَلِّيْنَ 

هُوْرِ وَ اَلْبَاِب  ْبَاِب الّظُ مِْن اَْعقَابِهِْم اَر

اِت اْلاُمُوْرِ مَوْلَانَا  َّ هُوْرِ وَ الْعُلَمَاءِ ِبخَفِي الدُّ

دِِن  َّ عَبْدِ اللّٰهِ اْلاِمَاِم الْمِْهدِّيِ بَِك وَ مَوْلَانَا مُحَم

الْقَاِئِم بِاَْمرِكَ

اس پروردگار ميط تارا  سي قربة حاصل كروانس تارا نزديك  

وسيلة لؤں چهوں، تارو وسيلة، انس مهارا موىل محمد 

املصطفى نو وسيلة ، ج تارا نيب ؛، انس مهارا موىل علي 

املرتضى نو  وسيلة ، ج امامة نا اساس ؛، محمد نا 

وصي ؛، تارا ويل ؛.  	انس مهارا موالة فاطمة الزهرا نو  

وسيلة ، ج تارا نيب ين شهزادي ؛، انس مهارا موىل 

حسن انس مهارا موىل حسني نو وسيلة ،ج بيوس 

امام ؛ ،تارا نيب نا نواسا ؛.  	انس مهارا موىل علي  زين 

	ج عبادة كرنار اؤ  ين زينة ؛، انس   -‐	العابدين نو وسيلة  

مهارا موىل محمد الباقر  امام نو  وسيلة  	ج دين نا علم نا 

نشر نا كرنار ؛، انس مهارا موىل جعفر الصادق  امام  نو  

وسيلة  	ج سچا ؛ انس امني ؛، انس مهارا موىل امسعيل 

ابن جعفر  امام  نو  وسيلة‐-ج روشن انس ميامني امامو نا 

 	پاك فرزند؛، انس مهارا موىل محمد بن امسعيل امام  نو  

وسيلة  	ج امتاء نا ساترا نا سامتا ؛، انس تني (٣)  	ائمة 

طاهرين نو وسيلة ج پردا ما ؛ مؤمنني نا امريو ؛، ي 

كون ك  موالنا عبداهللا  امام  انس موالنا امحد  امام  انس موال نا 

حسني  امام  نو  وسيلة ، انس ي سگال ين نسل ما سي ج قائم 

يا، ج ظهور نا ارباب ؛، زمان نا عقول ؛،چهپيال 

امور پر عامل ؛، كون ك موالنا مهدي امام نو  وسيلة،ج 

	تارا سي هداية اپس ؛، انس مهارا موىل قائم امام نو  وسيلة  

ج تارو امر لئي اس ؛، 



ِنَصْرِكَ وَمَوْلَانَا   وَ مَوْلَانَا اِْسمَعِيَْل الْمَنُْصوْرِ ب

ِيْزِ  مَعَّدِِن الْمُعِزِّ لِدِيْنَِك وَ مَوْلَانَا نِزَارِِن الْعَز

َاِكِم بِاَْمرِكَ وَ مَوْلَانَا  بَِك وَ مَوْلَانَاْلحُسَيْنِ اْلح

اهِرِ لِِاِْعَزازِ دِيْنَِك وَ مَوْلَا نَا  عَلِيِّ ِن الّظَ

مَعَّدِِن الْمُْستَنْصِرِ بَِك وَ مَوْلَا نَا 

اَْحمَدَالْمُْستَعْلِْي بِسُلْطَاِن كَلِمَاتَِك، وَ 

مَوْلَانَاالْمَنُْصوْرِاَبِْي عُلِيِّ ِن اْلاَمِرِ بِاَحْكَامَِك وَ 

ادِ مَوْلَانَا  جَّ ِكِع الّسُ بِسَابِِع اْلاَشْهَادَ َكعْبَةِ الّرُ

يِِّب اَبِْي الْقَاسِْم اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ  اْلاِمَاِم الّطَ

ِيَْن وَ اَبْنَائِهِ  اهِر َصلَوَاتَُك عَلَيْهِ وَ عَلَى اَبَائِهِ الّطَ

هُّمَ  َّ َلل ِيَْن اِلَى يَوِْم الدِّيِْن. ا اْلاَكْرَمِيْنَ الْمُنْتَظَر

ُب اِلَيَْك بِهِْم وَاَتَوَالَاهُْم وَ اَبْرَءُ اِلَيَْك  َّ اِنِّْي اَتَقَر

هُّمَ ْحشُرْنِْي مَعَهُْم وَ ثَبِّتْنِْي  َّ َلل مِْن اَعْدَائِهِْم. ا

عَلَى َطاعَتِهِْم وَاْجعَلْنِْي بِهِْم عِنْدَكَ وَِجْيهًا وَ 

بِيْنَ.  َّ نْيَا وَاْلاَ ِخرَةِ وَ مَِن الْمُقَر َسعِيْدًا فِْي الدُّ

هُّمَ ِبحَقَائَِق اْلاِخْلَاِص وَ ِصْدِق  َّ َلل اَشْهَدُ ا

هُْم خُلَفَاءُكَ فِْي اَْرِضَك وَ ُحجَجَُك  الْيَقِيْنَ اَّنَ

عَلَى خَلْقَِك وَالْوََسائُِل اِلَيَْك وَ اَبْوَاُب رَْحمَتِْك 

َصلَوَاتَُك عَلَْيهِْم اَْجمَعِيْنَ.

 انس مهارا موىل امسعيل املنصور  امام  نو  وسيلة  	ج تاري 

ياري سي ياري ونتا ؛، انس موال نا معد ن املعز  	 امام نو  

	وسيلة  	ج تارا دين نس عزة اْپس ؛، انس موال نا نزار ن العزيز  

امام  نو  وسيلة  	ج تارا سي عزيز يا، انس موالنا حسني 

احلاكم  	 امام  نو  وسيلة  	ج تارا امر سي حكم كرس ؛، انس 

موالنا علي ن الظاهر  	 امام نو  وسيلة  	ج ظاهر يا تارا دين 

	ين عزة واسطس، انس موالنا معدن املستنصر امام   نو  وسيلة  

ج تارا سي ياري ونتا ؛، انس موالنا امحد الستعلي  	 امام  

نو  وسيلة  	ج بلند يا تارا كلمات نا سلطان سي، انس 

موالنا منصور ن االمر امام  نو  وسيلة  	ج تارا احكام سي امر 

كرس ؛، انس اشهاد نا ساترا نا سامتا امام، ركوع انس سجدة 

كرنار نا كعبة، موالنا االمام الطيب ايب القاسم نو   وسيلة،ج 

مؤمنني نا امري ؛، تاري صلوات اهنا اوپر  انس اهنا اْباء 

	طاهرين انس اهنا كرامة واال فرزندو پر، ج قيامة تك اْؤسس.  

اس پروردگار ميط ي سگال نا وسيلة سي تارا سي قريب اؤ 

چهوں، انس ي سگال ين والية  (محبة)  	راكهوں چهوں ، انس 

اهنا دمشن سي براءة كروں چهوں.  	اس پروردگار، مارو  ي 

سگال امامو نا ساس حشر كرجس، انس ي سگال ين طاعة پر 

منس ثا بت راكهجس، انس ي سگال نا وسيلة سي منس تارا 

نزديك كرجس، انس دنيا انس اخرة ما خوش كرجس، انس تارا 

نزديك نا لوگو كي كرجس.  	ميط شهادة دؤں چهوں، 

اخالص ين حقيقة سي انس يقني ين سچائي سي، ك ي سگال 

ائمة تارا خليفةؤ ؛، تاري زمني ما  تارا حجة ؛، تاري 

طرف وسيلة ؛، تاري رمحة نا دروزة؛، ي سگال نا اوپر 

تو صلوات پرجس. 



 Dua Dai al asr
 pray after taqarrub

ِيَْن  اهِر دِ ِن الّطَ َّ هُمَ اِّنَ هَذَا دَاِعْي اَِل مُحَم َّ َلل ا

َاَب وَ اْلحِْكمَةَ وَ اَتَا  الذِّيَْن اَتَا هُمُ اللّٰهُ الْكِت

هُْم مُلْكًا عَظِيْمَا وَ َجعََل دُرَّ اِمَامَتِهِْم فِْي 

لائِذِيَْن وَ  َّ ّصِ نَظِيْمَا وَ هُوَ عِْصمَةَ ال َّ ِسلِْك الن

َكْهَف الْمُؤْمِنِيْنَ َسيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا اَبُوْ َطاهٍِر 

هُّمَ عُمْرَهُ وَ  َّ َيْمَةٌ قُْطُب الدِّيَْن فَاَطِِل الل خُز

ِصيْرًا  َّ اَعِْل اَْمرَهُ وَ اَتِهِ مِْن لَدُنَْك ُسلْطَانَا ن

وَافْتَْح لَهُ فَتْحًا يَِسيْرَا وَ رَاعِهِ بِعَيْنَِك وَاْحمِهِ 

ِبحِْفظَِك وَ اْجعَلْنَا لَهُ َسامِعِيْنَ مُطِيْعِيْنَ وَ فِْي 

َلِهِ  ٍد وَ ا َّ رَِضاهُ َساعِيْنَ ِبحَّقِ ِسيِّدِنَا مُحَم

ِيَْن صلَوَاتَُك عَلَْيهِْم اَْجمَعِيْنَ.(الفاتحة)  اهِر الّطَ

اس پروردگار ، اْ دعوة نا كرنا ر ،  اْل محمد نا 

داعي، ج ال محمد نس خدا تع ي كتاب انس حكمة 

اپي انس ملك عظيم عطاء كيدو، انس امامة نا مويت ين 

نص ين ماال ما منظم كيدا، ي داعي اْسرا لينار نا 

واسطس اْسرا ؛، مؤمنني نا كهف ؛، مهارا سردار  

انس موىل ابو طاهر خزمية قطب الدين .  	اس 

پروردگار  اهين عمر نس مليب كرجس،انس اهنا امر نس 

بلند كرجس، انس تارا نزديك سي اهنس ياري اْپجس 

انس فتح مبني اْپجس،انس تاري اْنكهو سي اهين 

حفاظة كرجس، تاري حفاظة سي اهين 

	كرجس، انس مهنس اهين وات   )defendمحاية(

سننار كرجس  اهين طاعة نا كرنار كرجس، انس اهين 

خوشي مطابق عمل نا كرنار كرجس، اْ سگلي دعاء 

تارا نزديك محمد انس ال محمد نا وسيلة سي 

	كريس ؛، تو  ي سگال نا اوپر صلوات پرجس.  

(الفاحتة)‐-  	يعين سورة احلمد پرهس انس اهنو هدية 

	داعي الزمان طع نس عرض كرس.  



Tasbeeh e Fatema 
do tasbeeh after dua dai al asr 

 اللّٰه اكبر  ٣٣ وار

 الحمد للّٰه ٣٣ وار

 سبحان اللّٰه ٣٣ وار

لا اله الا اللّٰه ١ وار

-خدا تع سگال سي مهوتا(بلند)؛ 

-خدا تع نو محد كري  ؛ 

-خدا تع ين ترتيح كروط چهوط(خدا تع هر چيز 

سي بلند ؛) 

-نتهي كوي خدا مگر اهللا  تعاىل


