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امام جواد علیه السالم دو نوع حرز داشته اند
حرز صغیر. ۱
حرز کبیر. ۲

متن حرز صغیر امام جواد علیه السالم

ِحيِم ْحمِن الرَّ بْسِم اللَِّه الرَّ
ُروَر َو افاِت یا نُوُر یا بُْرهاُن یا ُمبیُن یا ُمنیُر یا َربِّ اِْکِفنی اْلشُّ

وِر ُهوِر َو اَْسئَلَُک النَّجاَة یَْوَم یُنَْفُخ ِفی الصُّ الدُّ

حرز صغیر ترجمه
ای نور و ای دلیل روشن و ای آشکارکننده ای نوربخش

پروردگارا کفایتم کن از شرور و آفات روزگار واز تو خواهم
ررهایی را در روزی که دمیده شود در صو

حرز صغیر در مفاتیح آماده است و میتوان این حرز را هر روز
(به یاد دارم که استاد رفیعی درخواند و از خواصش بهرمند شد

یکی از سخنرانی هاشون گفتند هر روز صبح این حرز را
میخوانم و به سمت بچه هام فوت میکنم که در بیرون از منزل

)داز خطرات در امان باشن

این حرز به دلیل کوتاه بودنش زیر نگین انگشتر یا گردن آویز
همیشه حکاکی بش

افرادی که انگشتر حرز امام جواد علیه السالم تهیه می کنند.
باید اطالع داشته باشند که اکثرا حرز صغیر داخل اون انگشتر

حکاکی شده و حرز کبیر به دلیل طوالنی بودن نمیشه داخل
.انگشتر به کارش برد



متن حرز کبیر امام جواد علیه السالم

ِحيِم ْحمِن الرَّ بِْسِم اللَِّه الرَّ


لَِّه َربِّ الَْعالَِميَن ِحيِمالَْحْمُد لِ ِن الرَّ ْحَمٰ يِن الرَّ ِك يَْوِم الدِّ  إِيَّاَك َمالِ
َراَط اْلُمْستَِقيَمنَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن  ِصَراَط الَِّذيَن اْهِدنَا الصِّ

الَّين َ أَ لَْم تََر أَنَّ اللََّهأَنَْعْمَت َعلَْيِهْم َغيِْر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ
ُكْم ما ِفي األَْْرِض َو الُْفْلَك تَْجِري ِفي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َو َر لَ َسخَّ

ماءَ أَْن تََقَع َعىلَ األَْْرِض إِالَّ بِإِْذنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاِس لََرُؤٌف يُْمِسُك السَّ
يِن تَْفَعُل َما تََشاءُ يَّانُ ] يَْوَم الدِّ َرِحيٌم اللَُّهمَّ أَنَْت الَْواِحُد اْلَمِلُك [الدَّ
بِالَ ُمَغالَبٍَة َو تُْعِطي َمْن تََشاءُ بِالَ َمنٍّ َو تَْفَعُل َما تََشاءُ َو تَْحُكُم َما
ٍق أَْسأَلَُك بُُهْم َطبَقاً َعْن َطبَ َّاَم بَْيَن النَّاِس َو تَُركِّ تُِريُد َو تَُداِوُل األَْي

بِاْسِمَك اْلَمْكتُوِب َعىلَ ُسَراِدِق اْلَمْجِد َو أَْسأَلَُك بِاْسِمَك اْلَمْكتُوِب

ابِِق الَْفائِِق الَْحَسِن الَْجِميِل النَِّضيِر َربِّ َرائِِر السَّ َعىلَ ُسَراِدِق السَّ
ُك َو أَْسأَلَُك بِالَْعْيِن الَّتِي اْلَمالَئَِكِة الثََّمانِيَِة َو الَْعْرِش الَِّذي الَ يَتََحرَّ

اِة الَّتِي الَ تَُموُت َو بِنُوِر َوْجِهَك الَِّذي الَ يُْطَفأُ َو اُم َو بِالَْحيَ الَ تَنَ
ْعَظم ْعَظِم األَْ ْعَظِم األَْ ْكبَِر َو بِاالْسِم األَْ ْكبَِر األَْ ْكبَِر األَْ ِبِاالْسِم األَْ

َماَواِت َو باألَْْرِض َو بِاالْسِم الَِّذي ُكوِت السَّ  الَِّذي ُهَو ُمِحيٌط بَِملَ
َرْت بِِه اْلبُُحوُر َو ْمُس َو أََضاءَ بِِه الَْقَمُر َو ُسجِّ أَْشَرَقْت بِِه الشَّ
اُل َو بِاالْسِم الَِّذي َقاَم بِِه الَْعْرُش َو اْلُكْرِسيُّ َو نُِصبَْت بِِه الِْجبَ

بِاْسِمَك اْلَمْكتُوِب َعىلَ ُسَراِدِق الَْعْرِش َو بِاْسِمَك اْلَمْكتُوِب َعىلَ
ُسَراِدِق الَْعَظَمِة َو بِاْسِمَك اْلَمْكتُوِب َعىلَ ُسَراِدِق اْلبََهاءِ َو بِاْسِمَك

اْلَمْكتُوِب َعىلَ ُسَراِدِق الُْقْدَرِة َو بِاْسِمَك الَْعِزيِز َو بِأَْسَمائَِك
َماِت اْلَمْخُزونَاِت ِفي ِعلِْم الَْغْيِب ِعنَْدَك َو َساِت اْلُمَكرَّ اْلُمَقدَّ

تَِك َو ُقْدَرتَِك ِمْن ا أَْرُجو َو أَُعوُذ بِِعزَّ أَْسأَلَُك ِمْن َخيِْرَك َخيْراً ِممَّ
ٍد يَْوَم ُحنَْيٍن َو َشرِّ َما أََخاُف َو أَْحَذُر َو َما الَ أَْحَذُر يَا َصاِحَب ُمَحمَّ

يَن أَنْت َيَا َصاِحَب َعِليٍّ يَْوَم ِصفِّ

يَا َرِب  ُمبِيُر الَْجبَّاِريَن َو َقاِصُم اْلُمتََكبِِّريَن. أَْسأَلَُك بَِحقِّ طه َو يس



ٍد َو آِل َو الُْقْرآِن الَْعِظيِم َو الُْفْرَقاِن الَْحِكيِم أَْن تَُصلَِّي َعىلَ ُمَحمَّ
ٍد َو أَْن تَُشدَّ بِِه َعُضَد َصاِحِب َهَذا الَْعْقِد َو أَْدَرأُ بَِك ِفي نَْحر ُِمَحمَّ

ُكلِّ َجبَّاٍر َعنِيٍد َو ُكلِّ َشيَْطاٍن َمِريٍد َو َعُدوٍّ َشِديٍد َو َعُدوٍّ ُمْنَكِر
َض إِلَْيَك أَْمَرُه َو ْن أَْسلََم إِلَْيَك نَْفَسُه َو َفوَّ ِق َو اْجَعْلُه ِممَّ ْخالَ األَْ

أَلَْجأَ إِلَْيَك َظْهَرُه

َهااللَُّهمَّ  ْسَماءِ الَّتِي َذَكْرتَُها َو َقَرأْتَُها َو أَنَْت أَْعَرُف بَِحقِّ بَِحقِّ َهِذِه األَْ
َعَواِت ِمنِّي َو أَْسأَلَُك يَا َذا اْلَمنِّ الَْعِظيِم َو الُْجوِد اْلَكِريِم َولِيَّ الدَّ

ْسَماءِ النَّاِفَذاِت َو أَْسأَلَُك يَا اِت َو األَْ اْلُمْستََجابَاِت َو اْلَكِلَماِت التَّامَّ
َماءِ َو األَْْرِض َو نُوَر النُّوِر َو نُوَر النََّهاِر َو يَا نُوَر اللَّْيِل َو يَا نُوَر السَّ
نُوراً يُِضي ءُ بِِه ُكلُّ نُوٍر يَا َعالَِم الَْخِفيَّاِت ُكلَِّها ِفي اْلبَرِّ َو اْلبَْحِر َو
اِل َو أَْسأَلَُك يَا َمْن الَ يَْفنَى َو الَ يَبِيُد َو الَ َماءِ َو الِْجبَ األَْْرِض َو السَّ

يَُزوُل َو الَ لَُه َشْي ءٌ َمْوُصوٌف َو الَ إِلَْيِه َحدٌّ َمْنُسوٌب َو الَ َمَعُه إِلٌَه َو الَ
ُة إِالَّ إِلَْيِه لَْم يََزْل إِلََه ِسَواُه َو الَ لَُه ِفي ُمْلِكِه َشِريٌك َو الَ تَُضاُف الِْعزَّ
ُموِر نَاِظماً َو بِاْلَكيْنُونِيَِّة بِالُْعلُوِم َعالِماً َو َعىلَ الُْعلُوِم َواِقفاً َو لِألُْ

ُموِر َخبِيراً أَنَْت لتَّْدبِيِر ُمْحِكماً َو بِالَْخْلِق بَِصيراً َو بِاألُْ َعالِماً َو لِ
ُم َو َضاَقْت ْحالَ ْصَواُت َو َضلَّْت ِفيَك األَْ َك األَْ الَِّذي َخَشَعْت لَ

اُب َو َمألََ ُكلَّ َشْي ءٍ نُوُرَك َو َوِجَل ُكلُّ َشْي ءٍ ِمْنَك َو ْسبَ ُدونََك األَْ
ِفيُع ِفي َل ُكلُّ َشْي ءٍ َعلَْيَك َو أَنَْت الرَّ َهَرَب ُكلُّ َشْي ءٍ إِلَْيَك َو تََوكَّ
َك َو أَنَْت الَْعِظيُم ِفي ُقْدَرتَِك َو َك َو أَنَْت اْلبَِهيُّ ِفي َجَمالِ لِ َجالَ
أَنَْت الَِّذي الَ يُْدِرُكَك َشْي ءٌ َو أَنَْت الَْعِليُّ اْلَكبِيُر الَْعِظيُم ُمِجيُب
ُج اْلُكُربَاِت َولِيُّ النَِّعَماِت يَا َمْن َعَواِت َقاِضي الَْحاَجاِت ُمَفرِّ الدَّ

ِه َعاٍل َو ِفي إِْشَراِقِه ُمنِيٌر َو ِفي ِه َداٍن َو ِفي ُدنُوِّ ُهَو ِفي ُعلُوِّ
ٍد َو ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُسلَْطانِِه َقِويٌّ َو ِفي ُمْلِكِه َعِزيٌز َصلِّ َعىلَ ُمَحمَّ

اْحُرْس َصاِحَب

اُم َو اِب بَِعيْنَِك الَّتِي الَ تَنَ َهَذا الَْعْقِد َو َهَذا الِْحْرِز َو َهَذا اْلِكتَ
اْكنُْفُه بُِرْكنَِك الَِّذي الَ يَُراُم َو اْرَحْمُه بُِقْدَرتَِك َعلَْيِه َفِإنَُّه َمْرُزوُقَك
ِحيِم بِْسِم اللَِّه َو بِاللَِّه الذی الَ َصاِحبََة لَُه َو الَ ْحَمِن الرَّ بِْسِم اللَِّه الرَّ
لَْطان َما َشاءَ أِْن َعِظيِم اْلبُْرَهاِن َشِديِد السُّ َولََد بِْسِم اللَِّه َقِويِّ الشَّ

اللَُّه َكاَن َو َما لَْم يََشأْ لَْم يَُكْن أَْشَهُد أَنَّ نُوحاً َرُسوُل اللَِّه َو أَنَّ
إِبَْراِهيَم َخِليُل اللَِّه َو أَنَّ ُموَسى َكِليُم اللَِّه َو نَِجيُُّه َو أَنَّ ِعيَسى ابَْن



َمْريََم َصلََواُت اللَِّه َعلَْيِه َو َعلَْيِهْم أَْجَمِعيَن َكِلَمتُُه َو ُروُحُه َو أَنَّ
داً َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه َخاتَُم النَّبِيِّيَن الَ نَبِيَّ بَْعَدُه َو أَْسأَلَُك ُمَحمَّ
اَمِة َو يَُقوُل اَعِة الَّتِي يُْؤتَى ِفيَها بِِإبِْليَس اللَِّعيِن يَْوَم الِْقيَ بَِحقِّ السَّ

اَعِة َو اللَِّه َما أَنَا إِالَّ ُمَهيُِّج َمَرَدٍة اللَُّه نُوُر اللَِّعيُن ِفي تِْلَك السَّ
ماواِت َو األَْْرِض َو ُهَو الْقاِهُروهوالقادروهوالظاهر َو ُهَو السَّ

ابَِقُة َو ُهَو الَْحِكيُم الَْخبِيُر اللَُّهمَّ َو أَْسأَلَُك الَْغالُِب لَُه الُْقْدَرُة السَّ
ْسَماءِ ُكلَِّها َو َ ِصَفاتَِهاوصورتها َو (ُصَوِرَها) َو ِهيبَِحقِّ َهِذِه االْ

و در میان متن حرز امام جواد (ع) حروف رمزی زیر آمده است
(البته توجه داشته باشید که این حروف رمزی به دو صورت

)معتبر در منابع آمده است که هر دو صورت مورد قبول است

َق الَْعْرَش َو اْلُكْرِسيَّ َو اْستََوى َعلَْيِه أَْسأَلَُك أَْن  ُسبَْحاَن الَِّذي َخلَ
ابِي َهَذا ُكلَّ ُسوءٍ َو َمْحُذوٍر َفُهَو َعبُْدَك َو تَْصِرَف َعْن َصاِحِب ِكتَ
ْسَواءَ ابُْن َعبِْدَك َو ابُْن أََمتَِك  َو أَنَْت َمْوالَُه َفِقِه اللَُّهمَّ يَا َربِّ األَْ

الِِميَن َو أَْلِسنََة اْلُمَعانِِديَن َو اْلُمِريِديَن ُكلََّها َو اْقَمْع َعْنُه أَبَْصاَر الظَّ
رَّ َو اْدَفْع َعْنُه ُكلَّ َمْحُذوٍر َو َمُخوٍف َو أَيُّ َعبٍْد ِمْن وءَ َو الضُّ لَُه بالسُّ
َعبِيِدَك أَْو أََمٍة ِمْن إَِمائَِك أَْو ُسلَْطاٍن َماِرٍد أَْو َشيَْطاٍن أَْو َشيَْطانٍَة
ابِي َهَذا بُِظلٍْم أَْو أَْو ِجنِّيٍّ أَْو ِجنِّيٍَّة أَْو ُغوٍل أَْو ُغولٍَة أََراَد َصاِحَب ِكتَ
ُضرٍّ أَْو َمْكٍر أَْو َمْكُروٍه أَْو َكيٍْد أَْو َخِديَعٍة أَْو نَِكايٍَة أَْو ِسَعايٍَة أَْو َفَساٍد

ٍم أَْو َعَطٍب أَْو ُمَغالَبٍَة أَْو َغْدٍر أَْو َقْهٍر أَْو َهْتِك أَْو َغَرٍق أَِو اْصِطالَ
ِستٍْر أَِو اْقتَِداٍر أَْو آَفٍة أَْو َعاَهٍة أَْو َقْتٍل أَْو َحَرٍق أَِو انْتَِقاٍم أَْو َقْطٍع
أَْو ِسْحٍر أَْو َمْسٍخ أَْو َمَرٍض أَْو ُسْقٍم أَْو بََرٍص أَْو ُجَذاٍم أَْو بُْؤٍس أَْو
 َفاَقٍة أَْو َسَغٍب أَْو َعَطٍش أَْو َوْسَوَسٍة أَْو نَْقٍص ِفي ِديٍن أَْو َمِعيَشٍة



َفاْكِفِه بَِما ِشئَْت َو َكيَْف ِشئَْت َو أَنَّى ِشئَْت إِنََّك َعىل  ُكلِّ َشْي ءٍ
ٍد َو آلِِه أَْجَمِعيَن َو َسلََّم تَْسِليماً َقِديٌر َو َصىلَّ اللَُّه َعىلَ َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

لَِّه َربِّ َة إِالَّ بِاللَِّه الَْعِليِّ الَْعِظيِم َو الَْحْمُد لِ َكثِيراً َو الَ َحْوَل َو الَ ُقوَّ
الْعالَِميَن.



ترجمه حرز کبیر

بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ ستایش خدای را که پروردگار
جهانیان است…» تا آخر سوره ی حمد… (ألم تری أن هللا سخر

لکم ما فی األرض و الفلک تجری فی البحر بأمره و یمسک
السماء أن تقع علی األرض اال باذنه ان هللا بالناس لرءوف
رحیم) «ندیدی که هر چه در زمین است، خدا مسخر شما

گردانید و کشتی در دریا، به فرمان او سیر می کند! و آسمان را،
قدرت او نگاهداشته تا بر زمین نیفتد! مگر با اجازه خدا که
همانا خدای متعال، درباره ی بندگان بسیار رئوف و مهربان

است.»
خدایا! تو، یگانه ای؛ مالک [و جزا دهنده] روز جزایی؛ هر چه به
خواهی، می کنی بدون منازعه و درگیری (با رقیب) و بهر کس

به خواهی، بدون منت عطا می کنی و هر چه خواهی، انجام
می دهی هر حکمی که اراده کنی، صادر می فرمایی و روزگار

را، میان مردم دست به دست می گردانی و آنان را، بر سمند
احوال گوناگون و حوادث رنگارنگ می نشانی.

از تو می خواهم به حق اسمت که بر بارگاه و سرسرای بزرگی و
بزرگواری، نگاشته شده و از تو می خوانم به حق اسمت که بر
سراپرده اسرار برتر و غالب و باالتر و نیکو و زیبا و تر و تازه و
خرم نوشته شده است؛ همان اسمی که رب و مدبر فرشتگان
هشتگانه و رب عرشی است که ثابت و استوار بوده و از جای

خود نجنبد! و از تو می خواهم به حق آن چشمی که به خواب
نمی رود و به حق آن حیاتی که نمی میرد و به نور و جهت که

هرگز به تاریکی نمی گراید.
 و به حق اسم بزرگتر بزرگتر بزرگتر و به حق اسم عظیمتر



عظیمتر عظیمتر، آن اسمی که به حقیقت و باطن آسمانها و
زمین، احاطه دارد و به حق آن اسمی که خورشید، از آن

تابندگی یافت و ماه بدان پرتو افشان گردید و دریاها، به وسیله
ی آن پر و لبریز شد و به تالطم آمد و کوهها، به برکت آن
برافراشته شد و به حق آن اسمی که عرش و کرسی، بدان

استقرار یافتند و به حق آن اسمی که بر سرسرای عرش نگاشته
شده است.

و به حق آن اسمی که بر سرسرای بزرگی و بزرگواری، نگاشته
شده و به حق آن اسمی که بر سرسرای شکوه و زیبایی، نوشته
شده و به حق آن اسمی که بر سرسرای قدرت و توانایی، ثبت
گردیده است و به حق اسم تو که عزیز است و به حق اسمهای
مقدس، بزرگوار و نهفته ی در گنجینه ی علم غیبت، و از تو

نیکی و خیری را می طلبم که فراتر از حد امیدواری ام است، و
از شر هر آنچه از آن بیم دارم و از شر هر آنچه بیم ندارم، به

عزت و قدرت تو پناه می برم.
ای همره محمد صلی هللا علیه و اله و سلم، در روز جنگ

حنین! و ای همراه علی علیه السالم، در روز جنگ صفین!، ای
پروردگار من! نابود کننده ی زورگویان و شکننده ی مغروران و
متکبران تو هستی؛ از تو می خواهم به حق طه و یس و به حق
قرآن عظیم و به حق فرقان حکیم و محکم که بر محمد و آل
او درود فرستی و به وسیله ی این بازوبند، بازوی صاحبش را

محکم و استوار گردانی.
و به وسیله ی تو هر زورگوی لجوج و کینه توز و هر شیطان

سرکش و هر دشمن بی رحم درنده خوی و هر دشمن زشت خو
را به گلو و حلقومشان دفع می کنم (از تو می خواهم

حلقومشان را بگیری وشرشان را از من کفایت و دفع کنی) و او
(صاحب بازوبند) را از کسانی قرار ده که خود را تسلیم تو کرده
و کار خود را به تو واگذار نموده و تو را، پشت و پناه خود قرار

داده اند.
خدایا! به حق این اسمها که آنها را به زبان آوردم و خواندم، در
حالی که تو به حق آنها از من آگاه تری و از تو می خواهم، ای 



صاحب منت عظیم و بزرگ! و بخشش کریمانه و صاحب
اختیار دعاهای مستجاب و کلمه های تام و کامل و اسمهای

نافذ و مؤثر! و از تو می خواهم، ای روشنایی روز! و ای
روشنایی شب! و ای روشنایی آسمان و زمین! و ای روشنایی نور

و روشنایی! و ای روشنایی ای که هر نور و روشنایی ای، به
(قدرت و نور) او پرتو افشانی می کند! ای داننده ی تمام نهفته

ها و نهانها در خشکی و دریا و زمین و آسمان و کوهها!
و از تو می خواهم، ای کسی که فانی نمی شود و نابود نمی

گردد و زوال نمی پذیرد و و نه برایش شیئیتی است که متصف
به صفات (مخلوقات) شود (یا اینکه: و نه برایش چیزی مثل
عضو است که متصف به صفاتی شود غیر از صفات عضو

دیگر) و نه به حدی، محدود است و نه معبودی با وی است و نه
معبودی جز او هست و نه در سلطنت و قدرتش، شریک و
انبازی دارد و نه عزت، بر غیر او یار می شود؛ پیوسته به

دانشها، آگاه است و بر دانشها، وقوف دارد و سامان دهنده ی
امور است و بر زوایای هستی (یا: و بر همه حوادث و امور

زمانی) مطلع می باشد و استواری دهنده ی تدبیر بوده، نسبت
به آفریدگان بینا و از کارها با خبر است.

تو آن کسی هستی که صداها، برایت فرو افتاده و نرم و آهسته
اند و عقلها، در تو گم و سرگردان شده اند و اسباب و وسایل
پیش تو (و با تو) در تنگنا و مضیقه اند (کارایی ندارند و همه

کاره تویی) و نور تو، هر چیز را پر کرده و هر چیزی از تو،
بیمناک است و هر چیزی به سوی تو، گریزان بوده و هر چیزی
بر تو، توکل نموده است و تو، در بزرگی ات بلند مرتبه ای و در
زیبایی ات، با شکوه و فوق العاده ای و در قدرت و توانایی ات،

با عظمت
می باشی و تو آن کسی هستی که چیزی، درک و دریافتت نکند
و تو، بلند مرتبه، بزرگ و با عظمتی، اجابت کننده ی دعاها؛

برآورنده ی حاجتها؛ برطرف کننده ی غمها و غصه ها و
صاحب نعمتها هستی.

ای کسی که در فراز خویش، فرود است و در فرود خود، فراز و



در تابندگی خویش، نور افشان و در سلطنت و فرمانروایی
خود، نیرومند و در حوزه اقتدار و مملکت خویش، عزیز و غیر

قابل نفوذ؛ بر محمد و آل او، درود فرست و صاحب این
بازوبند و این حرز و این نوشته را، با دیده ی بی خواب خویش

محافظت کن و در حمایت ستون و پایگاه انحراف و زوال
ناپذیرت قرارش ده و به حق توانایی ات بر وی، به او رحمت

آور که همانا او، روزی خور توست.
بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ بنام خدا و به ذات خدا

استعانت می جویم؛ همسر و فرزندی، برای او نیست؛ بنام آن
خدایی که شأن او؛ قوی؛ برهان و حجت او عظیم و سلطان و
قدرت ملک او، شدید است؛ هر چه خدا خواهد، شدنی و هر
چه او نخواهد، ناشدنی است؛ گواهی می دهم که نوح، رسول

(صاحب رسالت و فرستاده شده به سوی همه مردم) خداست و
ابراهیم، دوست خداست و موسی، هم صحبت و محرم اسرار

خداست و عیسی پسر مریم، درود خدا بر او و بر تمام ایشان باد
– کلمه ی خدا و روح اوست و حضرت محمد صلی هللا علیه

واله و سلم خاتم پیامبران بوده، بعد از او پیامبری نیست.
و از تو می خواهم به حق آن ساعتی از روز قیامت که ابلیس
ملعون، آورده می شود و آن ملعون در آن ساعت می گوید: به

خدا سوگند! من نبودم، جز اینکه به تحریک سرکشان و
متمردان می پرداختم؛ خدا نور آسمان و زمین است و اوست،

مسلط و چیره و غالب، تنها اوست و قدرت برتر و غالب تنها از
آن اوست. و اوست حکیم و آگاه.

خدایا! و از تو می خواهم به حق همه ی این اسماء و صورت و
صفاتشان که عبارت است از: پاک و منزه است، آن کسی که

عرش و کرسی را آفرید؛ و بر آن مستولی و حاکم شد؛ از تو می
خواهم هر بدی و خطری را، از صاحب این نوشته ی من،
برگردانی که او بنده ی تو و فرزند بنده ی تو و فرزند کنیز

توست و تو، آقا و سرور او هستی؛ پس ای خدا! و ای پروردگار!
او را از همه ی بدیها باز دار و دیده ی ستمگران و زبان دشمنان

 و کسانی که قصد بدی و ضرر زدن به وی را دارند، از او



منصرف گردان و هر خطر و امر وحشتناک و ترسناکی را، از
وی دفع فرما، و هر بنده ای از بندگانت، یا کنیزی از کنیزانت،
یا سلطان سرکش، یا شیطان مذکر، یا شیطان مؤنث، یا جن

زده ی مذکر یا جن زده ی مؤنث یا غول مذکر یا غول مؤنث که
قصد دارنده ی این نوشته کند، به ظلم و ستم، یا ضرر و زیان،
یا مکر و حیله، یا امر ناخوشایند، یا حقه، یا خدعه، یا آزردگی
(یا جراحت یا قتل یا غلبه و چیرگی) یا بدگویی، یا فساد و

تباهی، یا غرق، یا ریشه کن کردن و استیصال، یا آسیب و آفت
(یا تباهی و هالکت)، یا درگیری، یا پیمان شکنی و بی وفایی و

خیانت، یا استیال و زور، یا پرده دری، یا زور آوری، یا آسیب
رسانی، یا علیلی و نقص، یا کشتار، یا آتش سوزی، یا انتقام
گیری، یا قطع رابطه (یا قطع اندام)، یا جادوگری، یا تغییر

شکل و شمایل، یا بیماری، یا درد، یا برص (پیسی) یا جزام ، یا
شدت و ستی، [یا آفت و ضرر]، یا فقر و تنگدستی، یا گرسنگی،
یا تشنگی، یا وسوسه، یا نقصان در دین و معیشت، پس او را، به

ده کنی و از هر کجا کههر وسیله که خواهی و هر گونه، ارا
مایل باشی، کفایتش فرما؛ همانا تو، بر هر کاری قادر و توانایی
و صلوات و سالم خداوند بر سید و سرور ما، حضرت محمد و
تمام آل او باد؛ صلوات و سالمی فراوان؛ و هیچ نیرو و توانی
نیست، مگر از جانب خدای بلند مرتبه و بزرگ؛ و سپاس و

ستایش، از آن خدا، پروردگار جهانیان است.
اما آنچه بر جعبه (کوچک) نقره ای خالص (که بر بازو بسته می

شود) نقش و حک می شود، از این قرار است:

ای کسی که در آسمانها، بلند آوازه و سرشناسی! ای کسی که در
زمین ها، مشهور و معروفی! ای کسی که در دنیا و آخرت

معروف و سرشناس می باشی! گردن کشان و زور مداران، در
جهت خاموش نمودن نور و روشنائیت و نیز به خوابانیدن و
خفه کردن ذکر و یادت، تالش و کوشش کردند؛ اما خدای

متعال پروا کرده، جز اینکه نور تو (نور محمد و آل محمد صلی
 و هللا علیه و اله و سلم) را کمال بخشد و ذکر و یادت را ظاهر



آشکار کند، هر چند مشرکان را خوش نیاید.

آداب نوشتن و نگهداری حرز امام جواد علیه السالم
حرز کبیر امام جواد علیه السالم بر روی پوست آهو دست

نویس میشه با آدابی که داره در ساعات سعد و در روز هایی که
قمر در عقرب نباشه و حتی لوازمی که به کار میره به دست

مسلمان ساخته شده
به صورت بازوبند و گردن آویز میشه استفاده کرد

توجه کنید طبق آدابی که داره به صورت بازوبند توصیه شده
ک اگر شخص هم توان استفاده بازوبند رو نداره میتونه
گردنبند استفاده کنه یا اینکه داخل ماشین استفاده کنه.

بصورت نقره یا چرم
۳۹ را سید بن طاووس در صفحه محرز امام جواد علیه السال

کتاب شریف مهج الدعوات و منهج العبادات آورده است و
 این حرز۳۵۴ صفحه ۹۱مرحوم مجلسی نیز در بحار االنوار جلد 

را از ایشان نقل کرده است. خواندن و به همراه داشتن حرز
بسیار موثر است و سفارش فراوانی به السالم امام جواد علیه

خواندن آن شده است.

جواد علیه السالم با ماجهت دریافت مشاوره و تهیه حرز امام 
تماس بگیرید.
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