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 * نمى بینند  پس  پوشانیده ایم  را  آنان  نهاده ایم و  سّدى  سرشان  پشت  و  سّدى  آنان  روى  پیش   * است  شده 

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

الهى  رسوالن  از  تردید  بدون  تو  که   * است  حکمت آمیز  و  محکم  آیاتش  که  قرآنى  به  سوگند   * یس1 

تا   * فرستاده  شده  فرو  مهربان  قدرتمند  خداوند  سوى  از  قرآن  این   * استوار  و  راست  راهى  بر   * هستى 

ثابت  آنان  بیشتر  درباره  گفته  آن  بى گمان  غافل اند*  و  نشدند  داده  بیم  پدرانشان  که  را  گروهى  دهى  بیم 

کشیده  و سر باال  داده  قرار  غل  چانه هایشان  ایشان تا  ما بر گردن هاى  همانا  نمى آورند *  ایمان  و آنان  گشته 
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و بر ایشان یکسان است بیم دهى آنان یا ندهى، ایمان نمى آورند * تو کسى را اندرز مى دهى که پندپذیر باشد و 

یادآورى را پیروى و در نهان از خداوند رحمان بترسد، پس او را به آمرزش الهى و پاداش ارزشمند بشارت بده 

* ما مردگان را زنده مى کنیم و آنچه پیش فرستاده و از خود بجا نهاده اند مى نویسیم و هر چیزى را در امام 

مبین  (یعنى پیشواى بیان کننده) گردآورده ایم * براى آنان اهل آن قریه را مثال بزن که فرستادگانى بسوى ایشان 

آمدند * آنگاه که دو نفر بسوى آنها فرستادیم و آنان آن دو را تکذیب کردند و ما آنها را با نفر سّومى تقویت 

کردیم و گفتند: ما بسوى شما فرستاده شده ایم * گفتند: شما جز انسان هایى همانند ما نیستید، خداوند رحمان 

چیزى فرو نفرستاده، و شما دروغ مىگوئید * گفتند: پروردگارمان مى داندکه ما به سوى شما فرستاده شده ایم 

* و بر ما چیزى جز ابالغ آشکار و رساندن پیام نیست * گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم، و اگر از گفته خود 

دست برندارید شما را سنگسار مى کنیم و از ما عذاب دردناکى به شما خواهد رسید * گفتند: فال بد و شومى شما با 

خودتان است اگر توّجه داشته باشید بلکه شما مردمى اسراف کار و تجاوزگرید * و مردى از دورترین نقطه شهر

 شتابان آمد و گفت: اى مردم از رسوالن الهى پیروى کنید * پیروى کنید از کسانى که پاداشى از شما درخواست 
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۲۷

چشمه هائى  و  دادیم  قرار  انگورها  و  نخل ها  از  باغ هایى  آن  در  و   * مى خورند  آن  از  که 

داده مى شوید * آیا غیر از او معبودهایى را اختیارکنم که اگر خداى رحمان اراده ضرر و زیانى نماید مرا 

نمى کنند و خود هدایت یافته اند * و  چه شده مرا که پرستش نکنم کسى که مرا آفریده و بسوى او بازگشت 

شفاعت آنان هیچگونه سودى نمى بخشد و نجاتم نمى دهد * و همانا من در آن صورت در گمراهى آشکارى 

گرفتار گشته ام * من به پروردگار شما ایمان آورده ام پس سخن مرا گوش کنید * به او گفته شد: وارد بهشت 

شو، گفت: اى کاش طایفه من مى دانستند *که  به چه چیزى پروردگارم مرا آمرزید و مرا از اهل کرامت 

قرار داد و گرامى داشت * و پس از او بر قومش لشکرى از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم 

*  و تنها یک صیحه و صداى آسمانى بود که ناگهان همگى به خاموشى گرائیدند * دریغ و افسوس بر این 

بندگان هیچ پیامبرى براى ایشان نیامد مگر آنکه او را مسخره کردند *  آیا ندیدند و نیندیشیدند که پیش از 

آنان چه مقدار از مردمان را هالك کردیم و دیگر بسوى ایشان بازنمى گردند * و همگى آنان نزد ما حاضر 

مى شوند * و زمین مرده براى آنان آیت و نشانه اى است که آن را زنده کردیم و دانه ها  را از آن بیرون آوردیم 
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  * نمى کنید  سپاسگزارى  آیا  بخورند  خویش  آن  دسترنج  میوه  از  تا   * ساختیم  جارى  آن  در 

پاك و منزه است خدایى که جفت ها را آفرید از آنچه زمین مى رویاند و از خودشان  و از آنچه نمى دانند 

* و نشانه اى براى ایشان شب است که ما روز را از آن برگرفته و ناگهان همه جا در تاریکى فرو مى رود * 

و خورشید نیز در قرارگاه خود در حرکت است، این تقدیر  دقیق و منّظم خداوند مقتدر دانا است * و براى ماه 

منزلگاه هایى نهاده ایم (که بعد از طى کردن آنها) سرانجام مانند شاخه خشکیده خمیده خرما باز مى گردد * نه خورشید 

را مى سزد که به ماه برسد، و نه شب پیشى گیرنده است بر روز و هر یک در مدارى معین در حرکت و شناورند *  

نشانه اى دیگر براى ایشان آن که ذریه شان را در کشتى هایى پر از بار حمل کردیم * و مرکبهاى دیگرى همانند آن 

برایشان آفریده ایم که بر آن سوار مى شوند * و اگر بخواهیم ایشان را غرق مى سازیم که فریادرسى بر ایشان نباشد 

و رهائى نیابند * مگر رحمت ما از آنان دستگیرى کند وتا مدتى بهره مند گردند * وهنگامىکه به ایشان گفته 

و  (نشنوند)*  قرارگیرید  رحمت  مورد  شاید  پیشه کنید  تقوا  شماست  سر  وپشت  دارید  رو  پیش   آنچه  از  شود 

به  چون  و  گردانند *  روى  آن  از  اینکه  جز  ظاهرنگردد  برایشان  پروردگار  نشانه هاى  از  و نشانه  آیت  هیچ 
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آنان گفته  شود: از آنچه خدا به شما روزى کرده ببخشید، کافران به مؤمنان گویند: آیا کسى را خوراك دهیم 

که اگر خدا مى خواست خودش به او خوراك مى داد؟ شما جز در  گمراهى آشکار نمى باشید * و مى گویند: 

در  که  ندارند  مهلت  را  آسمانى  یک صیحه  جز  آنها  مى گویند؟ *   راست  اگر  مى شود  محّقق  کى  وعده  آن 

حال جدال و کشمکش غافلگیرشان سازد *  فرصت پیدا نکنند حتى وصیتى کنند و نتوانند بسوى اهل خود 

گردند  رهسپار  پروردگارشان  بسوى  گورها  ناگهان  از  همه  و  شود  دمیده  صور  در   * بازگردند  کسانشان  و 

و  است  رحمان  خداوند  وعده  همان  این  برانگیخت؟  آرامگاهمان  از  را  ما  کسى  چه  ما  بر  واى  گویند:   *

ما  پیشگاه  در  همگى  ناگاه  که  نمى باشد  فریاد  و  صیحه  یک  جز  چیزى   * گفتند  درست  الهى  فرستادگان 

داده  پاداش  دادید  انجام  آنچه  به  جز  و  نشود  ستم  کس  هیچ  به  امروز   * گردآیند 

با  آنها   * شادمانند  و  سرگرم  امروز  بهشت  اهل  تردید  بدون   * نشوید 

آنچه  و  است  میوه ها  ایشان  براى  آنجا  در   * زده اند  تکیه  تختها  بر  الهى  رحمت  سایه  در  همسرانشان 

پاکان)  (از  امروز  تبه کاران  اى    * مهربان  پروردگار  از  است  گفتارى  باد  سالمت  و  سالم   * بخواهند 
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دشمنى  او  که  نپرستید  را  شیطان  که  نکردم  عهد  شما  با  آیا  آدم  فرزندان  اى   * شوید  جدا 

گروه  او  تحقیق  به  استوار *  و  راست  است  راهى  این  که  بپرستید   مرا  اینکه  و  شما *  براى  است  آشکار 

بدان  که  است  دوزخى  همان  این    * نمى کنید  اندیشه  آیا  است  کشانیده  گمراهى  به  را  شما  از  بسیارى 

 * مى کردید  که  انکارى  و  داشتید  که  کفرى  بخاطر  شوید  وارد  آن  به  امروز   * شده اید  داده  وعده 

به  مى دهند  گواهى  پاهایشان  و  مى گویند،  سخن  ما  با  دستهایشان  و  زنیم  مى  مهر  دهان هاىایشان  بر  امروز 

آنچه کرده اند * و اگر  بخواهیم دیدگانشان را کور مى سازیم پس بخواهند پیشى بگیرند در راه، ولى چگونه 

مى بینند؟ *  و اگر بخواهیم آنها را در جایگاه و موقعیتى که دارند مسخ مى کنیم تا نتوانند گذر کنند  و نه 

بازگردند * و به کسى که عمر دراز مى دهیم در خلق و خوى او را سست و ناتوان مى گردانیم آیا اندیشه 

نمى کنید * ما به او هرگز شعر نیاموخته ایم و شایسته او نیست این کتاب جز یادآورى کننده  و قرآنى آشکار 

نمى باشد * تا آنان را که زنده اند بیم دهد و حّجت بر کافران تمام گردد *  آیا نمى نگرند و نمى اندیشند که 

با دستان تواناى خود براى ایشان چهارپایانى آفریده ایم که مالک آن گشته اند؟ * و آنها را رام ایشان کرده ایم 
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پس بعضى از آنها را سوار مى شوند و برخى دیگر را مى خورند *  و براى ایشان در آن ها بهره ها و رغبت هاى 

دیگر است آیا سپاسگزارى نمى کنند؟ * و به جاى خداوند براى خود معبودهاى دیگر گرفته اند شاید یارى شوند 

* ولى آنها نمى توانند یارى دهند ایشان را و براى آنان لشکرى حاضر هستند و در خدمت آنان * پس گفتار 

ایشان تو را اندوهگین نسازد، ما آنچه را پنهان مى کنند و آشکار مى سازند مى دانیم * آیا انسان نمى اندیشد که 

ما او را از نطفه اى آفریده ایم و او اکنون ستیزه گرى آشکار گشته است * و براى ما مثلى زد و آفرینش خود را 

فراموش کرد و گفت: این استخوان هاى فرسوده را چه کسى زنده مى سازد * بگو: کسى که ابتدا آن را پدید 

آورده دیگر بار آن را زنده مى کند، و او به هر گونه آفرینشى دانا است * همان کسى که براى شما از درخت 

است  آفریده  را  زمین  و  آسمانها  که  کسى  آن  آیا  مى افروزید *  بر  آتش  آن  از  شما  آورد و  بوجود  آتش  سبز 

نمى تواند  همانند آن را بیافریند؟ چرا او مى تواند و او آفریننده اى دانا است * شأن او چنین است که چون 

چیزى بخواهد بگوید: «باش» پس فوراً مى باشد و موجود مى گردد * پس پاك و منّزه است کسى ملکوت هر 

چیزى به دست او است و شما به سوى او بازگردانده مى شوید *
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مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

 * نمود  تعلیم  بیان  او  به   * آفرید  را  انسان   * داد  یاد  را  قرآن   * مهرگستر  خداوند 

و   * مى کنند  سجده  درخت  و  ستاره   * حسابند  به  ماه  و  خورشید 

وزن   * نکنید  تجاوز  اندازه  از  میزان  در  تا   * نهاد  را  میزان  و  برافراشت  را  آسمان 

 * گسترانید  مردم  را براى  زمین  و   * نکاهید  میزان  از  و  بپادارید  داد  و  انصاف  به  را 

مى ماند  بجا  کاه  خوشه هایش  از  که  دانه هایى  و   * است  خوشه دار  نخل هاى  و  میوه ها  زمین  در 

 * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدامیک  پس   * خوش بویند  که  گیاهانى  و 

 * آورد  پدید  آتش  زبانه هاى  از  را  جن  و   * آفرید  سفال  چون  خشکیده اى  ِگل  از  را  انسان 

 * باختر  دو  و  خاور  دو  پروردگار   * مى کنید  تکذیب  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدامیک  پس 

  ِ ݔ ِ َّ ݐِ  ٰ ْ َّ  ِ
َّ  ِ ْ ݓِ

ݐ    ٰ ݔ ݓَ
ْ

 ُ َّ َ ݐ    ٰ ݐْ ݙِ
ْ ݑَ  َ ݐ ݐ    ݖ ْ ݑُ ْ  َ َّ َ ݐُ    ٰ ْ َّ

 َ ݐِ    ٰ ݓُ ْ َ ݔ  ُ ݓ ّ ݒ  َ  ُ ْ ݓ
ݐَّ  َ ݐٍ    ٰ ݓ ْ ُ ݓِ  ُ ݑ ْ  َ  ُ ْ ّ ݒ

 ُ ݔ ݑِ
ݘَ
 َ ݐِ    ٰ ݐ ݔ ِ

ْ
ݔ  ݐِ  ْ ݐ ْ ݑَ  ّ ݘَ ݐ    ٰ ݐ ݔ ِ

ْ
 َ ݐ َ  َ  ٰ ݐَ َ  َ ٰ ّ

  ِ ٰ ݐ ݘَ ْ
ِ  ٰ ݐ َ ݐ  ْ ݘَ ْ  َ ݐ    ٰ ݐ ݔ ِ

ْ
 ُ ِ ݐْ ݑُ  ٰ  َ  ِ ْ ݑِ

ْ
ݓِ ݐ  ݐْ َ ْ

 َ  ِ ݐ ْ ْ
ݐُ  ݓُّ  َ ْ  َ    ِ ٰ ْ ݘَ ْ ݑُ  ٰ ݐ  ُ ݐْ ݐَّ  َ ݑٌ  ِ ٰ ݐ  ٰ ݔ ݐِ  

ݐ  ٰ ݐْ ݙِ
ْ ݑَ  َ ݐ ݐِ    ٰ ݓ ِ

ݐّ َ ݑُ  ٰ ُ
ِّ ݓ َ  ِ ٰ ݖ

 ِّ ݔ
ݘَ
ݓِ
ݐَ ݐُ    ٰ ْ ݔ َّ

  ٍ ٰ ݐ ݐْ  ِ ݓٍ  ِ ٰ ݐْ  ِ ݐّ  ٰ ݓ
ْ

ݑَ  َ ݐ  َ   ِ ٰ ݐّ ݐ ْ  ٍ ٰ ْ
ݐْ  ِ

ݐِ   ْ ݔ َ ݓ ِ
ݐْ ْ

 ُّ ݓ َ  َ ݐِ  ْ ݔ ݑَ ِ
ْ ݒ ْ

 ُّ ݓ َ ݐِ    ٰ ݓ ِ
ݐّ َ ݑُ  ٰ ُ

ِّ ݓ َ  ِ ٰ ݖ
 ِّ ݔ

ݘَ
ݓِ
ݐَ

 
۲ 
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مى پندارید دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام  پس  آید *  بیرون  مرجان  و  مروارید  دریا  دو  آن  از   *

پس کدامیک از نعمت هاى پروردگارتان را دروغ مى انگارید * دو دریا را جارى ساخت تا به هم بپیوندند * 

از  کدامیک  پس   * حرکتند  در  کوهى  همچون  و  انداخته  لنگر  دریا  در  که  بزرگى  کشتى هاى  است  آن  براى  و   *

میان آن دو برزخى و حائلى است که تجاوز نکنند * پس کدامیک از نعمتهاى خدایتان را دروغ مى پندارید 

نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى پندارید * تمامى آنانکه روى زمین هستند از بین مى روند * و تنها ذات باشکوه 

 * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  یک  کدام  پس   * مى ماند  باقى  پروردگارت  ارجمند  و 

هر که در آسمانها و زمین است از او درخواست مى کند او هر روزى در شأنى و کارى است * پس کدام یک 

از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى پندارید *  اى گروه جن و انس به زودى به حسابتان رسیدگى خواهیم کرد 

از  مى توانید  اگر  انس  و  جّن  گروه  اى   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمت هاى  از  کدامیک  به  پس   *

کرانه هاى آسمان و زمین گذر کنید، پس بگذرید، اّما جز با قدرت و نیروئى هرگز نمى توانید درگذرید * 

پس کدامیک از نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى پندارید * بر شما شراره هائى از آتش و مس هاى گداخته 
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۳۴

آن  در    * مى پندارید  دروغ  را  نعمتهاى پروردگارتان  از  کدامیک  پس   * نجوئید  یاورى  و  مى شود  فرستاده 

هنگام آسمان شکافته گردد و چون روغن گداخته گلگون شود * پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان 

از  یک  کدام  پس  نشود *  پرسیده  جّن  انسان  و  از  یک  هیچ  گناه  از  روز  آن  در  پس  مى پندارید *  دروغ  را 

نعمت هاى پروردگارتان را دروغ مى پندارید * تبه کاران از چهره هایشان شناخته شوند و آن ها را از موهاى 

دوزخى  این   * دروغ مى پندارید  را  پروردگارتان  نعمت هاى  کدام   پس   * بگیرند  پاهایشان  و  پیشانى   باالى 

 * گردشان باشند  در  جوشان  آبى  میان  و  آن  میان  اکنون   * مى پنداشتند  دروغ  را  آن  تبه کاران  که  است 

دو  بترسد  پروردگارش  مقام  از  کسىکه  براى  و   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمت هاى  کدام  پس 

شاخه هاي  با  درختان  داراى   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام  پس   * است  بهشتى  باغ 

که  است  چشمه  دو  آنها  در  مى پندارید *  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  کدام  پس  است *  پیچیده  درهم 

میوه اى  هر  از  آنها  در   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام یک  پس   * روانند  و  جارى 

فرشهایى  بر  آن  اهل   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  کدام  پس   * دارد  وجود  جفت  یک 
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از  کدام  پس  ایشان *  دسترس  در  بوستان  دو  میو هاى  و  است،  ابریشم  و  حریر  از  آن  آستر  که  داده اند  تکیه 

نعمتهاى پروردگارتان را دروغ مى پندارید * در آنجا زنانى اند با چشمان درشت که نگاه خود را فروهشته 

مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام  پس   * نداشته اند  تماس  آنان  با  جّنى  و  انس  هیچ  آنان  از  پیش  و 

پاداش نیکى  آیا   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام  پس   * مرجانند  و  یاقوت  آنان  که  گویا   *

از  پایین تر  و   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام  پس   * است  نیکى  جز 

 * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام یک  پس   * است  دیگر  بوستان  دو  آنها 

چشمه  دو  آنها  در   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام  * پس  خّرمند  و  سبز  بوستان  دو  آن 

دو،  آن  در   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  کدام  پس   * دارد  فوران  آنها  از  آب  که  است 

زنانى  آنجا  در   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  کدام  پس   * است  انار  و  خرما  درختان  و  میوه ها 

پرده نشین  حوریانى  آنها   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  کدام  پس   * هستند  زیباروى  و  نیکوخو 

در  آنها  از  پیش  که   * مى پندارید  دروغ  را  پروردگارتان  نعمتهاى  از  یک  کدام  پس   * خیمه هایند  در 
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را  پروردگارتان  نعمت هاى  از  یک  کدام  پس   * داده اند  تکیه  زیبا  و  تزیین شده  بسترهاى  و  سبزرنگ 

بالشهاى  بر   * مى پندارید  را دروغ  پروردگارتان  نعمتهاى  کدام  پس   * نبوده اند  جّنى  و  انسان  هیچ  دسترس 

است. بزرگوارى  و  عظمت  و  شکوه  داراى  که  پروردگارت  نام  است  پربرکت  و  پاك   * مى پندارید  دروغ 

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

زمانى که واقعه (قیامت) رخ دهد * که در وقوع آن هیچ دروغى نیست * پایین آورنده و باال برنده است * 

هنگامى که زمین به شّدت تکان داده شود ) کوه ها در هم کوبیده شود * به صورت غبارى پراکنده گردد * 

و شما سه صنف خواهید بود * اول اهل سعادت و چه مى دانى که چه شأنى دارند * و دوم اهل شقاوت و 

چه مى دانى چه شقاوتى دارند * سوم سبقت گیرندگان (به خیرات) که سبقت گیرنده اند به رحمت و مغفرت 

* اینانى مقربان درگاه خدا هستند * در بوستان هاى پر نعمت بهشت جاى دارند * گروه زیادى از امت هاى 

ݐَ  ݔ ݘِ ِ
ݑَّ ُ ݐِ    ٰ ݓ ِ

ݐّ َ ݑُ  ٰ ُ
ِّ ݓ َ  ِ ٰ ݖ

 ِّ ݔ
ݘَ
ݓِ
ݐَ ݐٌ    ٰ ݓ  ٰ  َ  ْ ُ َ ݓْ ݑَ

 ٰ ُ
ِّ ݓ َ  ِ ٰ ݖ

 ِّ ݔ
ݘَ
ݓِ
ݐَ ݐٍ    ٰ ِ  ٍّ ݔ ِ ݑ ݓْ َ  َ  ٍ

ݐْ ݐُ  ٍ ݐ َ
ݐْ َ  ٰ َ

  ِ ٰ ْ
ݙِ
ْ  َ  ِ ٰ َ ݓ

ْ
ݔ  ݐِ  َ

ِّ ݓ َ  ُ ْ  َ َ ٰ ݓ ݑَ ݐِ    ٰ ݓ ِ
ݐّ َ ݑُ

  ِ ݔ ِ َّ ݐِ  ٰ ْ َّ  ِ
َّ  ِ ْ ݓِ

 ٰ ݐ ݙِ ݑٌ   ݐِ ٰ ݑٌ  ݐ ݐِ ٰ ݐ ݑٌ   ݓَ ݐِ ٰ  ٰ ݑِ ݑْ َ ِ ݔْ 
َ
ݑُ   ݑِ ٰ ْ  ِ ݑ ݑَ َ  ٰ ݐ ݙِ

 َ   
ً ّ ݒ ݓَ ݐْ ُ  ً ٰ ݓ ݑْ  ݐَ ٰ ݐَ   

ً ّ َ ݓ  ُ ٰ ݓ ݓِ
ْ

 ِ ݑ ّ ُ ݓ  َ   
ً ݓّ َ ݐُ  ْ ݘَ ْ  ِ ݑ ّ ݓ ُ

 َ ݑِ   ݐَ ݔْ
ْ

 ُ ݓ ٰ ْ ݘَ
 ٰ ݑِ  ݐَ ݔْ

ْ
 ُ ݓ ٰ ْ ݘَ ݐ ݑً   َ ݒ ٰ َ ݒ  

ً
ݓ ٰ ݐْ ݘَ  ْ ݑُ ݐْ ُ

ݐ   ݑُ ݓِ ٰ ّ ݐ  ݑُ ݓِ ٰ ّ  َ ݑِ  
ݘَ ْ ݒ ْ

 ُ ݓ ٰ ْ ݘَ
 ٰ ݑِ 

ݘَ ْ ݒ ْ
 ُ ݓ ٰ ْ ݘَ

ݐَ   ݔ ِ َّ  
ݘَ ْ ݐ  ِ ݑٌ  َّ ُ ݒ    ِ ݔ ِ

ݐَّ ݑِ  ٰ ݐّ ݓ ݔ  ݐِ ݐ    ُ ݓ َّ ݑ ُ ْ  َ ݘِ ٰ
ݘُ
 

ݑ  
۳ 



ݑ  

۳۷

پیاله هایى از شراب طهور * شرابى که نه سر درد مى آورد و نه عقلشان را زایل مى سازد * و میوه ها از 

پیشین و اندکى از امت آخرین * آن ها بر حّجت هایى به هم پیوسته اند * بر آن ها تکیه داده و رو به روى 

چه اختیار کنند *  وگوشت پرندگان از آنچه بخواهندو میل داشته باشند * و حور العین هایى *که همچون 

یکدیگرند * نوجوانانى همیشه نوجوان گرد آنها مى گردند و در حال خدمت اند * با قدح ها و کوزه ها و 

مرواریدى در صدف نهفته اند * اینها پاداشى است در قبال اعمالى که همواره انجام مى دادند * در آنجا نه سخن 

بیهوده و نه کالم گناه مثل تهمت مى شنوند * مگر سخنى که سالم است و سالم (بدون عیب) * واصحاب 

یمین و چه شأنى و عظمتى دارند *  در سایه درختان سدر بى خارند * و درختان موزى که میوه هایش روى هم 

چیده شده * سایه اى کشیده شده و گسترده * وآبى ریزان (آبشار) * و میوه هاى بسیار که در هیچ زمانى قطع 

نگردد و در هیچ حالى ممنوع نشود * و زمانى باال برده شده * ما آن ها را ایجاد کردیم وصف کردنى * و. آنها را 

پیوسته باکره قرار داده ایم * شوهر دوست وهم سن شوهران * براى اصحاب یمین (دست راستى ها)* گروهى 

هستند از پیشینیان * و گروهى از پسینیان * و اصحاب شمال (دست چپى ها) و چه اصحاب شمالى * در میان 
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۳۸

فایده اى * آن ها پیش از این مغرور و غافل از یاد خدا بودند * و بر انجام گناهان بزرگ اصرار مى ورزیدند * 

بارهاى سوزان و آب جوشان قرار دارند * در سایه اى از دودهاى غلیظ و سیاه * سایه اى که نه خنکى دارد و نه 

ما  نیاکان  آیا  و   * شویم  مى  برانگیخته  آیا  شدیم  استخوان  و  خاك  و  مردیم  وقتى  مى گفتند  و 

در  اجتماع  براى  و  مى شوند  برانگیخته  آخرین  و  اولین  همه  تردید  بدون  بگو    * مى شوند  برانگیخته 

درختى  از   * کننده  تکذیب  گمراهان  اى  شما  سپس   * شد  خواهند  جمع  معینى  روز  در  وعده گاه 

از زّقوم خواهید خورد *  وشکم ها از آن پر خواهید نمود * و آنگاه از آب جوشان روى آن خواهید نوشید * 

همچون شتران تشتنه مبتال به استقساء مى آشامید * این کیفیت پذیرایى ایشان در روز جزا است * ما شما را آفریدیم 

پس چرا تصدیق نمى کنید * آیا اندیشه کرده اید نسبت به نطفه اى که در رحم مى ریزید * این شما هستید که آن 

را مى آفرینید یا ما هستیم که مى آفرینیم * ماییم که مرگ را در میان شما مقدر کردیم و کسى سبقت گیرنده

 بر ما نیست * ما مقدر کرده ایم که گروهى مثل شما جایگزین شما شوند و شما را به گونه اى که نمى دانید آفرینش 

جدیدى بخشیم * به راستى شما پیدایش نخستین را دانستید، پس چرا به خود نمى آیید * آیا در آنچه کشت مى کنید 
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مى دهید * پس چرا وقتى جان یکى از شما به گلوگاه مى رسد * و شما در آن هنگام همه تماشاگر هستید 

اندیشه کرده اید؟ * آیا ما رویاننده ایم یا شما رویاننده اید؟ * اگر بخواهیم آن را بوته خشکى قرار مى دهیم که 

محروم گردیدیم * به آبى که  بگویید که خسارت زده شدیم * بلکه به کّلى  گردید * و  شگفت زده  شما 

مى آشامید آیا اندیشه کرده اید؟ * شما آن را از ابرها نازل مى کنید یا نازل کننده اش ما هستیم * اگر مى خواستیم 

فکر  مى سازید  شعله ور  که  آتشى  دربارة  آیا   * نمى کنید؟  شکر  چرا  پس  مى دادیم  قرار  شور  و  تلخ  را  آن 

کرده اید؟ * آیا درختش را شما ایجاد کرده اید یا ایجاد کننده اش ما بودیم * ما آن را مایه تذکر و بهره گرفتن 

مسافران دشت و صحرا قرار دادیم * پس به نام پرودرگار بزرگ مرتبه ات تسبیح بگو * به جایگاه ستارگان 

ارزشمند  است  قرآنى  قرآن،  این  تردید،  بدون   * عظیم  است  سوگندى  بدانید  اگر  و   * مى کنم  یاد  سوگند 

است  شده  نازل   * نبرند)  پى  آن  حقایق  (به  درنیابند  را  آن  پاکان  جز   * دارد  جاى  محفوظ  کتابى  در   *

قرار  آن  تکذیب  را  خود  روزى  و    * کنید  مى  انگارى  سهل  سخن  این  به  آیا   * عالم  پرودرگار  جانب  از 

اگر  پس   * نمى بینید  شما  و  نزدیک تریم  شما  از  او  به  ما  و   * ندارید)  را  آن  بازگرداندن  (قدرت 
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ݐَ    ݔ ِ

َ ٰ ْ

ٰ  ْ
َ ݐَ ݐ    ُ ِ ݓْ ݑُ  ٰ ݐْ  ِ ٰ  َ  ْ ُ ݐْ ِ  ِ ݔْ

َ
ُ ݙِ ݓ َ ݑْ ݘَ ݐُ  ْ ݐَ  َ ݐ    ُ ݐُ ݐْ ݑَ



ݑݖ ݐ   ݔ 
ݑݖ ݐ    ݔ 

       
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ

۴۰

پر  بهشت  و  آسایش  و  راحتى  در   * باشد  مقربان  از  رسیده  لب  به  جان  آن  اگر  پس 

 * هستید  راستگو   اگر  بازگردانید  را  رسیده  لب  به  جان  آن   * نمى شوید  داده  پاداش  شما 

تو  بر  یمین  اصحاب  طرف  از   * باشد  یمین  اصحاب  از  اگر   * بود  خواهد  نعمت 

پذیرایى  جهنم  جوشان  آب  با   * باشد  گمراه  کنندگان  تکذیب  از  اگر    * باد  سالم 

به  پس   * مى باشد  یقینى  و  است  حق  این  همانا   * شود  وارد  جهنم  و  آتش  در  و   * شود 

گو. تسبیح  بزرگت  پروردگار  نام 

 ٰ ّ ݘَ ݐ ݐَ    ݔ ݑِ ِ ٰ  ْ ݑُ ݐْ ُ ݐْ  ٰ ݙِ ݐَ ُ ݓِ ْ ݑَ ݐَ    ݔ ِ ݐ ݔ ِ  َ ݔْ ݐَ  ْ ݑُ ݐْ ُ ݐْ  ݙِ

 ٰ ّ ݘَ  َ    ٍ ݔ ِ ݐَ ݑُ 
ݐَّ ݓ  َ ݐٌ  ٰ ْ ݔ َ  َ  ٌ ْ َ ݐَ ݐَ    ݔ ݓِ

َّ ݑ ُ ْ ݐ  ِ ݐ  ٰ ݐْ  ݙِ

ݓِ  ٰ ْ ݘَ
ݐْ  ِ  َ َ

 ٌ ٰ ݐَ ݐِ    ݔ ِ ݔَ
ْ

ݓِ  ٰ ْ ݘَ
ݐْ  ِ ݐ  ٰ ݐْ  ݙِ

 ٌ ݐُ ݐُ ݐَ ݐَ    ݔ ِ
ّ ٰ ݐّ ݐَ  ݔ ݓِ ِ

ݐّ َ ُ ْ ݐ  ِ ݐ  ٰ ݐْ  ݙِ   ٰ ّ ݘَ  َ ݐِ    ݔ ِ ݔَ
ْ

 ْ ݓِّ
ݐَ ݐِ    ݔ ݑِ ݔَ

ْ
ݑُّ   َ ُ

َ
 ٰ ݐ ٰ ݐّ  ٍ   ݙِ ݔ ِ ݓ ݑُ   ݔَ ِ ْ ݑَ  َ    ٍ ݔ ِ َ ݐْ  ِ

   ِ ݔ ِ ݐ
ْ
 َ

ِّ ݓ َ  ِ ْ ݓِ



ݓ  

۴۱

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح گوى خداوندى هستند که پادشاهى پاك و منزه و شکست ناپذیر و 

حکیم است. * اوست که در میان مردم درس نخوانده، پیامرى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان 

تالوت نماید و آن ها را تزکیه نماید و از آلودگى ها برهاند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگر چه 

پیش از این در گمراهى آشکارى بوده اند. * و بر گروه دیگرى از آنان که هنوز به ایشان نپیوسته اند ، و او 

بخواهد  کس  هر  به  را  آن  و  است  خداوند  بخشایش  و  فضل  این   * است  حکیم  و  ناپذیر  شکست 

سینه  در  را  تورات  که  کسانى  َمَثل   * است.  بیکران  بخشش  و  فضل  صاحب  خداوند  و  کند  مى  عطا 

  ِ ݔ ِ َّ ݐِ  ٰ ْ َّ  ِ
َّ  ِ ْ ݓِ

 ِ ݐ ݔ ِ ݐ
ْ

 ِ
ُّ ݑُ ْ  ِ ِ

ْ
ݐِ  ْ ݘَ ْ ݔ  ݐِ  ٰ  َ ݑِ  ٰ ٰ ّ ݔ  ݐِ  ٰ  ِ

َّ ِ  ُ ݓِّ ُ ݔ

 ْ ِ ݔْ
َ َ  

ُ ݑْ َ ݔ  ْ ُ ݐْ ِ  ً ُ َ ݐَ  ݔ ݔِّ ـ ِّ
ݘُ ْ ݔ  ݐِ ݒ  َ ݓ ݔ  ِ ݐ

َّ
 َ ُ    ِ ݔ ِ َ ْ

ݐْ  ِ ݐُ  ٰ ݐْ  ݙِ  َ ݑَ  ْ ِ
ْ

 َ ݓ  ٰ ݑ ِ
ْ

 ُ ُ ُ ِ
ّ ُ ݔ  َ  ْ ِ ݔ ِّ ݐَ ُ ݔ  َ  ِ ݑِ ٰ ݔ

ݖ

ݐُ  ݔ ِ ݐ
ْ

 َ ُ  َ  ْ ِ ݓِ  
ݑُ ْ ݔَ  ٰ ّ َ  ْ ُ ݐْ ِ ݐ  ݔ ِ ݐ ݖ

 َ ݐٍ    ݔ ݓِ ُ  ٍ ٰ ݐ ݔ  ݐِ
َ
 ُ ݓْ ݑَ

 ِ
ݐْ ݐ ْ ݐُ   ُ َّ  َ  ُ ٰ ݒ َ ݔ ݐْ   ِ ݔ ݑِ ݘْ ُ ݔ  ِ

َّ  ُ ݐْ ݐَ  َ ِ ݐٰ    ُ ݔ ِ َ ْ

 ِ ٰ ِ
ْ

 ِ
َ ݒ َ  ٰ ُ

ِ ْ َ ݔ  ْ َ  َّ ُ ݒ ݑَ  ٰ ْ ݑَّ  
ُ
ِ ّ ُ ݐَ  ݔ ِ ݐ

َّ
 ُ َ ݒ    ِ ݔ ِ ݐ

ْ

ݓ  
۴ 

گروهى  َمَثل  است  بد  کند،  حمل  را  هایى  کتاب  که  است  درازگوشى  َمَثل  نکردند،  عمل  آن  به  و  داشتند 

اگر  یهودیان،  اى  بگو   * کند.  نمى  هدایت  را  ستمکار  مردم  خداوند  و   ، کردند  تکذیب  را  خدا  آیات  که 

 ُ َّ  َ  ِ
َّ ݑِ  ٰ ݔ

ݖ
ݓِ  ُ ݓ

ݐَّ َ ݐَ  ݔ ِ ݐ
َّ

 ِ ْ ݑ ْ  ُ َ ݒ ݘْ  ݓِ  
ً ٰ ݐ ْ ݘَ

 ُ ِ ْ َ ݔ

 ْ ݑُ ْ َ ݐَ ݐْ  ݙِ  ُ ٰ ݐَ  ݔ ِ ݐ
َّ

 ُّ ݔ
ݘَ
 ٰ ݔ  ْ ݑُ ݐَ    ݔ ِ ِ ٰ ݐّ  َ ْ ݑ ْ ݔ  ِ ْ َ ݔ  ٰ



ݑݖ ݐ   ݔ 
ݑݖ ݐ    ݔ 

       
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ

۴۲

ستمگران به  نسبت  خداوند  و  اند  داده  انجام  پیش  از  آنچه  خاطر  به  نمى کنند  مرگ  تمناى  آنان  ولى 

 * هستید  راستگو  اگر  کنید  مگر  آرزوى  پس  شما،  غیر  نه  هستید  خدا  آولیاى  شما  تنها  که  مى پندارید 

سوى  به  سپس  کرد،  خواهد  دیدار  شما  با  تردید  بدون  مى گریزید  آن  از  که  مرگى  این  بگو   * است  دانا   

 * دادید  مى  انجام  که  اعمالى  از  دهد  مى  خبر  شما  به  پس  شوید  مى  بازگردانده  آشکار  و  نهان  داناى 

و  ذکر  سوى  به  مى شود  داده  ندا  جمعه  روز  نماز  براى  که  هنگامى  اید،  آورده  ایمان  که  کسانى  اى 

تمام  نماز  وقتى  پس   * بدانید  اگر  است  بهتر  شما  براى  این  که  کنید  رها  را  ستد  و  داد  و  بشتابید  خدا  یاد 

شوید  رستگار  شاید  نمایید  یاد  زیاد  را  خدا  و  بجوایید  خدا  فضل  از  و  شوید  پراکنده  زمین  در  شد 

و  شوند  پراکنده  آن  سوى  به  ببینند  است)  سرگرمى  مایه  (آنچه  لهوى  یا  تجارت  آنها  که  هنگامى    *

تجارت،  و  لهو  از  است  بهتر  خوبى)  و  خیر  (از  است  خدا  نزد  آنچه  بگو  کنند،  رها  قیام  حال  در  را  تو 

است. دهندگان  روزى  بهترین  خدا  و 

 ْ ݑُ ݐْ ُ ݐْ  ݙِ ݑ  ْ ْ
 ُ ݐَّ ݑَ ݐَ  ِ ٰ ݐّ ݐِ  ُ ݐْ  ِ  ِ

َّ ِ  ُ ٰ ݔ ِ ْ
ݘَ

 ْ ُ ݐَّ ݘَ

 ٌ ݔ ِ َ  ُ َّ  َ  ْ ِ ݔ ِ ݔْ
ݘَ

ݑْ  َّ ݑَ  ٰ ݓِ  
ً ݓَ

ݘَ
 ُ ݐَ ْ ݐَّ ݑَ َ ݔ  ٰ  َ ݐَ    ݔ ݑِ ِ ٰ

 ْ ُ ݔ ݑِ ٰ ُ  ُ ݐَّ ݙِ ݐ  ُ ݐْ ِ ݐ  ُّ ݐِ ݑَ ݔ  ِ ݐ
َّ

ݑ  ْ ْ
ݐّ  ݙِ  ْ

ݑُ ݐَ    ݔ ِ ِ ٰ ݐّ ݓِ

ݐ  ُ ْ ݑَ  ْ ݑُ ݐْ ُ  ٰ ݓِ  ْ ُ ݘُ ِ ݓّ
ݐَ ݔُ ݐَ ݑِ  َ ٰ ّ ݒ  َ ݓِ  ݔْ ݐ ْ  ِ ِ ٰ  ٰ ݙِ ݐ  ُّ َ ݑُ  َّ ُ ݒ

 ْ ْ ݐ ݑِ  ُ ُ ݓ
ْ

 ِ ْ َ ݔ ݐْ  ِ ݑِ  ٰ ّ ِ  َ ݔ ِ ݐُ  ٰ ݐ ݙِ ݐُ  ݖ
ݐَ  ݔ ِ ݐ

َّ
 ُّ ݔ

ݘَ
 ٰ ݔ   

ݐ   ُ َ ْ ݑَ  ْ ݑُ ݐْ ُ ݐْ  ݙِ  ْ ُ َ
 ٌ ݔْ ݐ  ْ ُ ِ ݐٰ  َ ݔْ ݓَ

ْ
 ُ ݐَ  َ  ِ

َّ  ِ
ْ ݐِ  ٰ ݙِ

 َ  ِ
َّ  ِ

ݐْ ݐَ ݐْ  ِ ݐُ  ݑَ ْ ݓ  َ ݐِ  ْ ݘَ ْ ݔ  ݐِ  ُ ݒِ ݑَ ݐْ ݐ ݑُ  ٰ ّ  ِ ݑ ݔَ ݐِ ݑُ  ٰ ݐ ݙِ ݐ  

ݐُّ  ݐ ݐْ  
ً ْ َ  ْ ݘَ ݑً  َ ٰ ݓ ݑِ  ْ ݘَ َ  ٰ ݐ َ ݙِ ݐ    ُ ِ ݐْ ݑُ  ْ ُ َّ َ

 
ً

ݔ ݒِ َ  َ َّ  ُ ُ ݐْ

ݑِ َ ٰ ݓ ݑِّ ݐ  ِ  َ  ِ
ْ َّ ݐ  ِ  ٌ ݔْ ݐ  ِ

َّ  َ ݐْ ِ  ٰ  ْ ݑُ  
ً

ݘِ ٰ ݑ  َ ُ َ ݑَ  َ  ٰ ݔْ
َ
ݙِ

ݐَ    ݔ ݑِ ِ ݐ ٰ ّ  ُ ݔْ ݐ  ُ َّ  َ



 

۴۳

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

بسیار بابرکت است آنکه فرمانروایى عالم در اختیار او است و او بر هر چیز توانا است * آنکه مرگ و زندگى 

است *  آمرزنده  بسیار  و  ناپذیر  شکست  او  و  کنید  مى  عمل  بهتر  یک  کدام  که  بیازماید  را  شما  تا  آفرید  را 

آنکه هفت آسمان را طبقاتى بر فراز یکدیگر آفرید، در خلقت خداوند رحمان هیچ گونه بى نظمى و ناهمگونى 

با  کن  نگاه  دیگر  بار  سپس  یافت. *  توانى  آن  در  نقصى  و  عیب  و  خللى  هیچ  آیا  کن  نگاه  خوب   ، بینى  نمى 

هایى  چراغ  با  را  دنیا  آسمان  ما   * بازگردد.  تو  سوى  به  شده  ناتوان  و  خسته  که  حالى  در  دیدگانت  دقت، 

زینت بخشیدیم و آن ها را وسیله اى براى طرد شیاطین و دور ساختن آن ها قرار دادیم و براى آنان آتشى افروخته 

آماده کردیم * و براى کسانى که نسبت به پرودرگار خود کفر ورزیدند عذاب جهنم است و بد فرجامى است. *

که  است  نزدیک   * مى جوشد  که  حالى  در  بشنوند  آن  از  وحشتناکى  صداى  شوند  افکنده  آن  در  وقتى 

را  شما  آیا  کنند  سؤال  ها  آن  از  نگهبانان  شوند  افکنده  آن  در  گروهى  هرگاه  شیود،  متالشى  خشم  شدت  از 

 
  ِ ݔ ِ َّ ݐِ  ٰ ْ َّ  ِ

َّ  ِ ْ ݓِ

ݔ  ِ ݐ
َّ

  ٌ ݔ ِ ݑَ  ٍ  ْ ݔ
َ ݒ  ِ

ّ ُ  ٰ َ  َ ُ  َ  ُ ْ ُ ْ  ِ ِ ݔَ ݓِ ݔ  ِ ݐ
َّ

 َ َ ٰ ݓ ݑَ

ݐُ  ݔ ِ ݐ
ْ

 َ ُ  َ  ً َ ݐُ  ْ ݘَ
 ْ ُ ُّ ݔ

ݘَ
 ْ ُ َ ُ ݓْ ݔَ ِ ݑَ  ٰ ݔ َ

ْ
 َ ݑ  ْ ْ

ݑَ  َ ݐ

ݐِ  ٰ ْ َّ  ِ ݑ
ْ ݐ ݔ  ݐِ  ٰ ݑَ  ٰ  

ً ݑ ٰ ݓ ِ ݑٍ  ٰ ٰ  َ ݓْ ݑَ  َ ݐ ݔ  ِ ݐ
َّ

  ُ ݐُ ݐ ْ

 َ ݓَ
ْ

 ِ ݓِ ْ  َّ ُ ݒ   ٍ
ُ ݐُ ݐْ  ِ  ٰ ݑَ  ْ  َ ݓَ

ْ
 ِ ݓِ ْ ݐ ݑٍ  ُ ٰ ݐ ݑَ ݐْ  ِ

 ٰ ݐّ ـ َّ ݔ ݐَ  ْ ݑ َ  َ   ٌ ݔ ِ  َ ُ  َ  
ً ݘ ِ ٰ ݐ  ُ ݓَ

ْ
 َ ݔْ

َ
ݙِ ݓْ  ِ ݑ ݐْ َ ݔ ݐِ  ْ ݔ ݑَ َّ َ

 ٰ ݐ ْ ݑَ ْ ݘَ  َ ݐِ  ݔ ِ ٰ ݔ ّ ݒ ِ  
ً ُ ݓ ُ  ٰ ٰ ݐ ْ ݓ  َ  َ ݔ ݓِ ٰ ݓِ  ٰ ݔ ݐْ ُّ  َ ٰ ّ

ݘْ  ݓِ  َ  َ ݐَّ ݓ  ُ ݓ ٰ ݐ َ  ْ ِ ِّ ݓ َ ݓِ  ُ ݐ َ ݐَ  ݔ ِ ݐ
َّ
ِ  َ   ِ ݔ ِ ّ ݓ  ٰ ݐ َ  ْ ُ َ

ݐُ  ݔَّ ݑَ  ُ ٰ ݑَ   ُ ݐُ ݑَ  َ ݔ ِ  َ  
ً ݑ ݔ ِ ݒ  ٰ َ

 ُ ِ  ٰ ݔ ݐِ ݑُ  ْ ݘُ  ٰ ݐ ݙِ   ُ ݔ ِ
ْ

  ٌ ݔ ِ ݐ ݐَ  ْ ُ ݑِ
ݘْ
ݔ  ْ َ  

ݘَ
 ٰ ݑُ ݐَ ݐَ ݐ  ْ ُ َ ݘَ  ٌ ݓ ْ ݐَ  ٰ ݔ ݐِ  َ ݔ ݑِ

ْ ݘُ
 ٰ َّ ُ  ِ ݐ ݔْ ݐ ْ ݐ  ِ

۵ 
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۴۴

زمره  در  هرگز  مى کردیم  اندیشه  یا  مى شنیدیم  ما  اگر  گویند  و   * نیستید  بزرگى  گمراهى  در  جز  شما   ،

نکرده  نازل  جیزى  خدا  گفتیم:  و  کردیم  تکذیب  ما  آمد  دهنده  بیم  بگویند:  ها  آن   * نیامد؟  اى  دهنده  بیم 

ور *  شعله  آتش  اهل  برا  باد  خدا  رحمت  از  دورى  و  گناهشان  به  کنند  اعتراف  پس  نبودیم *  جهنمى  افراد 

همانا کسانى که از پرودرگارشان در نهان مى ترسند براى آنان آمرزش و پاداش فراوان است * پنهان بدارید 

گفتارتان را یا آشکار سازید آن را ، خداوند به آنچه در سینه ها است دانا مى باشد * آیا نمى داند آنکه آفرید، 

او بسیار دقیق و آگاه است * او کسى است که زمین را براى شما رام و آرام قرار داد، بر دوش آن راه روید و 

از روزى خدا بخورید و (بدانید که) اجتماع همه به سوى او است * آیا از آنکه در اسمان است ایمن هستید 

از اینکه شما را در زمین فرو برد، پس ناگهان زمین دچار لرزه و ناثباتى شود * آیا از آنکه در اسمان است در 

چگونه  من  دادن  که بیم  دانست  خواهید  به زودى  سنگریزه،  همراه  به  فرستد  شما  بر  اینکه تندبادى  از  امانید 

است. * کسانى که پیش از آنان بودند تکذیب کردند پس (بنگر) کیفر من چگونه بود. * آیا به پرندگانى که 

در باالى سر آن ها پرواز مى کنند گاه بال ها را مى گشایند و گاه مى بندند نمى نگرند، آن ها را جز خداوند 

ݐْ  ݙِ  ٍ  ْ ݔ
َ ݒ ݐْ  ِ  ُ َّ  َ ݐَّ ݐَ  ٰ  ٰ ݐ ْ ݑُ  َ  ٰ ݐ ْ ݓ

ݐَّ َ ݐَ  ٌ ݔ ِ ݐ ݐَ  ٰ ݐ َ ٰ ݓ  ْ ݑَ  ٰ َ ݓ  
ُ ٰ ݑ

 ٰ ݐّ ُ  ٰ  ُ ݑِ ْ ݐَ  ْ ݘَ  ُ ْ ݐَ  ٰ ݐّ ُ  ْ
َ
 

ُ ٰ ݑ  َ   ٍ ݔ ݓِ
َ  ٍ ٰ ݐ ݔ  ݐِ  ّ

ݙِ  ْ ݑُ ݐْ ݘَ

 ِ ݔ ِ ّ ݓِ  ٰ ْ ݘَ ِ  
ً ݑ ْ ُ ݐَ  ْ ِ ݓِ

ݐْ ݐَ ݓِ ݐُ  َ ݑَ ْ ݐ   ِ ݔ ِ ّ ݓِ  ٰ ْ ݘَ
ݔ  ݐِ

 َ   ٌ ݔ ݓِ
َ  ٌ ْ ݓ

ݘَ
 َ ݑٌ  َ ݐِ ݐْ  ْ ُ َ ݓِ  ݔْ ݐ ْ ݓِ  ْ ُ َّ ݓ َ ݐ  ْ ݒ ݐْ َ ݔ ݐَ  ݔ ِ ݐ

َّ
ݐّ  ݙِ  

ݐْ   ُ َ ْ َ ݔ  ٰ  
ݘَ
  ِ

ُ ُّ ݑِ  ٰ ݐ ݓِ  ٌ ݔ ِ َ  ُ ݐَّ ݙِ  ِ ݓِ  ُ ْ ݓ  ِ
ݘَ
 ْ ُ َ ْ ݑَ  ُّ ِ

ݘَ

 ً
ُ ݐَ ݐ  ْ ݘَ ْ  ُ ُ َ

 َ ݓ ݔ  ِ ݐ
َّ

 َ ُ   ُ ݔ ݓِ
ݐَ ْ ݐُ  ݔ ِ

َّ
 َ ُ  َ ݑَ  َ ݐ

ݐْ   ْ ݑُ ݐْ ِ
ݘَ
 
ݘَ
  ُ ُ ݒ ݐُّ  ِ ݔْ

َ
ݙِ  َ  ِ ݑِ ݐْ ِ ݐْ  ِ  

ُ ُ  َ  ٰ ِ ݓ ِ ٰ ݐ ݔ  ݐِ  
ُ ݒ ْ ݐ

ݐْ   ْ ݑُ ݐْ ِ
ݘَ
 ْ ݘَ

  ُ ُ ݑَ  َ ݔ ِ  ٰ ݐ ݙِ ݐ ݐ  ْ ݘَ ْ  ُ ُ
ݓِ  

ݐَ ِ ݐْ َ ݔ ݐْ 
ݘَ
 ِ ٰ ّ ݔ  ݐِ

  ِ ݔ ِ ݐ ݐَ ݐَ  ݔْ َ ݐ  ُ َ ْ ݑَ ݐَ  
ً
ݓ ِ ٰ  ْ ُ ݔْ

َ َ  َ ِ ْ ُ ݔ ݐْ 
ݘَ
 ِ ٰ ّ ݔ  ݐِ

 ْ َ  َ  
ݘَ
  ِ ݔ ِ ݐَ ݐ  ٰ ݐَ  ݔْ َ ݐَ  ْ ِ ِ ݓْ ݑَ ݐْ  ِ ݐَ  ݔ ِ ݐ

َّ
ݓ 

ݐَّ َ  ْ ݑ َ  َ

ݐُ  ٰ ْ َّ  
َّ
ݙِ ݐّ  ُ ُ ِ ْ ُ ݔ  ٰ ݐ  ݐْ ݓِ

ݑْ َ ݔ  َ ݑٍ  ٰ ݐّ ٰ  ْ ُ ݑَ ْ ݐَ  ِ ݔْ َّ  َ
ݙِ  ْ َ َ ݔ



 

۴۵

است  مهربان  خداوند  او  بگو  دهد *  مى  پناه  دردناك  عذاب  از  را  کافران  کسى  چه  کند  رحم  ما  بر  یا  کند 

اگر  دهد  مى  یارى  را  شما  که  است  سپاه  کدامین  است *  بینا  چیزى  هر  بر  او  همانا  و  دارد  نمى  نگه  رحمان 

خداوند یارى ندهد، کافران جز در غرور نیستند. * یا کیست که اگر خدا روزى خدا را بازدارد به شما روزى 

مى دهد (حق را نپذیرند) بکه در سرکشى و انکار حق پافشارى و اصرار نمایند * آیا آنکه نگونسار بر صورت 

خود راه مى رود، راه یافته تر است یا آنکه با قامت راست بر راه مستقیم مى رود؟ * بگو او است که شما 

را به وجود آورد و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد، خیلى اندك شکر مى گزارید * بگو او است که 

شما را در این زمین آفرید و به سوى او محشور مى شوید * (کافران) مى گویند: این وعده کى خواهد بود اگر 

شما راست مى گویید. * بگو علم آن تنها نزد خدا است و همانا من مبیم دهنده اى آشکار هستم. * هنگامى 

همان  این  شود  گفته  و  شود  کشیده  درهم  ورزیدند  کفر  آنانکه  چهره  ببینند  نزدیک  از  را)  (عذاب  را  آن  که 

هالك  هستند  من  با  که  را  کسانى  و  من   ، خدا  اگر  که  دهید  خبر  مرا  بگو  خواستید. *  مى  که  است  چیزى 

است. *  آشکار  گمراهى  در  کسى  چه  دانست  خواهید  زودى  به  ایم،  نموده  توکل  او  بر  و  آورده  ایمان  او  به 
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۴۶

 * دارند  اختالف  آن  در  که  خبرى  همان   * بزرگ  خبرى  از  کنند؟  مى  پرسش  چیزى  چه  از 

بگو مرا خبر دهید اگر آب (سرزمین) شما در زمین فرو رود چه کسى براى شما آب روان و گوارا مى آورد؟

مهربان  بخشنده  خداند  نام  به 

نه چنان است (که خیال مى کنند)  به زودى خواهند دانست * باز هم نه چنان است به زودى خواهند دانست * آیا زمین 

را محّل آرامش قرار ندادیم، * و کوها را میخ هاى زمین * و شما را به صورت زوج (نر و ماده) آفریدیم * 

خوابتان را وسیله آرامش شما قرار دادیم * و شب را پوششى قرار دادیم * و روز را وقت تالش براى معاش 

قرار دادیم * و باالى سر شما هفت آسمان محکم بنا نمودیم * و چراغى بسیار فروزان و پر حرارت قرار دادیم 

*  و از ابرهاى متراکم و فشرده آبى ریزان (باران و برف) نازل کردیم * تا به وسیله آن دانه ها و گیاهان را (از 

دل خاك) خارج نماییم * وباغ هایى با درختانى درهم پیچیده * بدون تردید روز جدایى وعده گاه است * 

روزى که در صور میده مى شود و شما گروه گروه مى آیید * و آسمان گشوده شود و به صورت درهایى درآید 
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۴۷

* مگر آب سوزان و مایعات روان از چرك و خون * کیفرى است موافق و مناسب (با اعمال آنها) * آن ها 

* و کوه ها سیر داده شوند و به صورت سرابى شوند * بدون تردید دوزخ کمینگاه است* براى سرکشان محل 

هیچ امیدى به روز حساب نداشتند * و آیات ما را سخت تکذیب کردند * و ما همه چیز را گردآورى و در 

بازگشت است * روزگاران زیادى در آن درنگ کنند * نمى چشند در آن چیز خنکى و نه آشامیدنى گوارایى 

نامه اعمالشان ثبت کرده ایم * پس بچشید که جز عذاب براى شما نمى افزاییم * بدون تردید براى پرهیزکاران 

جام  هایى  و  سال *  و  سن  وهم  نورس  و  چوان  حوریانى  است *  انگورها  انواع  و  ها  باغ  است *  رستگارى 

پروردگارت  طرف  از  است  پاداشى  این  تکذیبى *  نه  و  دروغى  نه  و  مى شنوند  لغوى  نه  آنجا  در  سرشار * 

(اهل  رحمان،  خداى  است،  دو  آن  میان  در  آنچه  و  زمین  و  آسمان ها  پروردگار   * حساب  روى  بخششى 

مى  صف  به  فرشتگان  و  فرشتگان)  (رئیس  روح  که  روزى   * ندارند  گفتن  سخن  حق  و  اجازه  هیچ  محشر) 

 * گوید  صواب  سخن  و  دهد  اجازه  او  به  رحمان  خداى  انکه  مگر  نگوید  سخن  آنان  از  کدام  هیچ  ایستند 

از  را  شما  ما  برگیزند *  پروردگارش  سوى  به  بازگشتى  راه  خواهد  کس  هر  پس  است،  حق  روز  روز،  آن 
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بودم. خاك  کاش  اى  گوید:  وکافر  مى نگرد  فرستاده  پیش  آنچه  انسان  که  روزى  دادیم  بیم  نزدیک  عذابى 

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

نام پروردگار بلند مرتبه ات را به پاکى بستاى * آنکه خلق را آفرید (واجزاء هر کدام را) راست و درست نمود 

* آنکه (براى هر موجودى) اندازه قرار داد و او را هدایت نمود * و آنکه چراگاه را از دل خاك بیرون آورد * 

سپس آن را (پس از طراوت) به صورت خاشاکى تیره گردانید * به زودى (قرآن را) بر تو مى خوانیم پس فراموش 

نمى کنى * چز آنچه را که خدا بخواهد، همانا او آشکار و نهان را مى داند * تو را براى راه آسان (در هدایت) 

آماده مى سازیم * پس تذکر بده اگر تذکر سود بخشد * به زودى متذکر مى شود آنکه ترس از پروردگار 

دارد * و آنکه شقى است (و پروا ندارد) از آن دورى مى جوید * همان کسى که در آتش بزرگ وارد مى شود 

* سپس در آنجا نه مى میرد و نه زندگى مى کند * به راستى رستگار شد کسى که خود را تزکیه نمود * و نام 

  
ً
ݓ ٰ ݑُ ݑُ  ݐْ ُ ݔ  ݐِ

ݑَ ݔْ
َ
 ٰ ݔ  ُ ݐِ ٰ ْ
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ْ
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ْ

ݑَ    ْ ݒ ݘَ ْ ݓُ  ݐَّ ݓ ݑَ َ ݔ  َ    ٰ ݒ ݐْ َ ݔ ݐْ   ُ َّ ݐَّ ݔَ   ٰ ْ ِ ݐّ

   ٰ ݔ ْ
َ ݔ  ٰ  َ  ٰ ݔ ݐِ ݑُ  ُ َ ݔ  ٰ  َّ ُ ݒ    ٰ ݓْ ُ ْ

 َ ٰ ݐّ  
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   ٰ
ّ ݐَ  ِ ِ ݓّ َ  َ ْ  َ َ ݐَ  َ    ٰ ّ ݐَ  ݑَ ݐْ   َ َ ݐْ ݘَ  ْ ݑَ
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و ماندگار تر است * همانا این امور در کتاب هاى آسمانى گذشته ثبت است * در کتاب هاى ابراهیم و موسى

پروردگار خود را یاد نمود و نماز خواند * ولى شما زندگى دنیا را ترجیح مى دهید * در حالى که آخرت بهتر 

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

سوگند به سپیده دم * و شب هاى دهگانه * و زوج و فرد * و به شب هنگامى که به (به سوى صبح) سیر 

مى کند * آیا در اینها سوگندى براى صاحب خرد هست * آیا ندیدى پروردگارت با قوم عاد چگونه رفتار 

کرد * یا (اهالى) شهر ارم که داراى ستون هاى برافراشته بود * شهرى که مانند آن در میان شهرها ساخته نشده 

بود * و یا قوم ثمود که صخره ها را در آن وادى مى بریدند (و ساختمان مى ساختند) * و یا فرعون صاحب 

میخ هایى (براى شکنجه) * آنانکه در شهرها طغیان کردند * و در آن ها فساد بسیارى ایجاد کردند * پس 

پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب فروریخت * همانا پروردگارت در کیمنگاه است * اما انسان هنگامى 
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 ٰ ݔ

ݔ    ݑِ
ݐَّ ݓ ݔ  ِ ݐُ ْ  َ ݔ    ِ ٰ ݓ ِ ݔ  ݐِ ݔ  ِ ݐُ ْ ݐ ݑً   ݔَّ ݐِ ْ

که پروردگارش او را بیازماید پس گرامى دارد و نعمت به او بخشد مى گوید پروردگارم مرا گرامى داشت * 

و اّما هنگامى که او را بیازماید و روزى او را بر او تنگ گیرد مى گوید پروردگارم مرا خوار و سبک شمرد * 

این چنین نیست بلکه (این خوارى به خاطر این است که) یتیم را گرامى نمى دارید * و یکدیگر را بر طعام دادن 

به فقیران ترغیب نمى کنید * و میراث را (چه حالل وچه حرام) به طور کامل مى خورید * و مال و ثروت را 

بسیار دوست مى دارید * نه چنان است (که مى پندارید) * آنگاه که زمین پیاپى درهم کوبیده شود * و فرمان 

پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف به صف آیند * در آن روز جهنم را آورند، آن روز است که انسان 

متذکر مى شود و به خود مى آید اما کجا این تذکر سودى به حال او دارد * مى گوید اى کاش براى حیات ابدى 

خود چیزى فرستاده بودم * در آن روز عذاب نمى کند به مانند عذاب او، هیچ کسى را * و در بند نمى کشد به 

مانند دربند کشدن او هیچ کسى را * اى جان آرام گرفته و به اطمینان رسیده * بازگرد به سوى پروردگارت 

در حالى که تواز او خشنود و او از تو خشنود است * در میان بندگانم وارد شو * و در بهشت من داخل شو.
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 ُ ُ ݓ
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َّ ݑَ  ݑَ ٰ ݐ  ِ
َّ  ُ ُ َ  ْ ُ َ  َ ٰ ݑ ݐَ  

 َ   ٰ ٰ ّ ݐَ  ْ ِ ݓِ
ݐْ ݐَ ݓِ  ْ ُ ُّ ݓ َ  ْ ِ ݔْ

َ َ  َ َ ْ َ ݐَ  ٰ ُ ݑ ݐَ

* و هرگز از عاقبت این کار بیم ندارد.

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

سوگند به خورشید و تابش نور آن * سوگند به ماه و هنگامى که در پى آن آید * و سوگند به روز هنگامى که آن (خورشید، 

زمین) را هویدا سازد * و به شب هنگامى که آنرا بپوشاند و هوا را تاریک نماید. * و سوگند به آسمان و آنکه آن را بنا 

نهاد * و به زمین و کسى که آن را گسترانید * و سوگند به نفس و آنکه آن را راست و درست نمود * پس تبهکارى و 

پرهیزکارى (شّر و خیر) آن را به وى الهام نمود * همانا رستگار شد کسى که آن را تزکیه نمود * و ناکام و زیانکار شد 

کسى که آن را به پلیدى ها آلوده ساخت * قوم ثمود با طغیانگرى (پیامبر خود را) تکذیب کردند * آنگاه که شقى ترین 

آنها به پا ساخت * فرستادة خداوند به آن ها گفت: این ناقه که آیت خدا است او را با آبشخورش واگذارید ولى آنها او 

را تکذیب و ناقه را پى کردند * پس پروردگارشان آنها را به کیفر گناهشان هالك کرد و همه را با خاك یکسان نمود 

ݒ  
۹ 
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مهربان  بخشنده  خداوند  نام  به 

آیا سینه  ات را برایت گشاده ننمودیم * و سنگینى بارت را از دوش تو فروننهادیم * بارى که سنگینى آن گویا پشت تو را 

شکسته بود * و ذکر و یاد و آوازه   ات را برایت باال نبردیم * پس بدون تردید با سختى آسانى است * بى تردید با سختى 

آسانى است * پس وقتى که از (کار تبلیغ) فراغت یافتى (در عبادت خدا) بکوش * و مشتاقانه به سوى پروردگارت روى آور

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم * و تو چه مى دانى که شب قدر چه شبى است؟ * شب  قدر از هزار ماه 

بهتر است * در آن شب، فرشتگان و روح با اجازه و فرمان پروردگارشان براى رساندن همه امور نزد امام عصر 

علیه السالم فرود مى آیند * این شب همه اش سالمت و رحمت است تا دمیدن فجر
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ݒ  
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مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

هنگامى که زمین با زلزله سختى به لرزه درآید * و زمین دفینه  هاى خود را بیرون ریزد * و انسان گوید: آن 

را چه شده است * در آن روز زمین خبرهاى خود را باز گوید * که پروردگارت به آن  الهام نموده است * 

در آن روز مردم به صورت پراکنده بیرون آیند تا کارهاى شان به آن ها نشان داده شود * پس هر که به اندازه 

ذّره اى کار خوب کرده آن را ببیند * و هر که به مقدار ذّره اى کار بد انجام داده آن را ببیند

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

سوگند به اسبان تیزتک که در دویدن به نفس نفس افتند * و سم هاى آنها در برخورد با سنگها اخگر افروزد * 

و صبحگاهان به   دشمن یورش برند * پس گرد و غبار بر هوا رود * و خود را در جمع سپاه افکنند * بدون تردید 

  ِ ݔ ِ َّ ݐِ  ٰ ْ َّ  ِ
َّ  ِ ْ ݓِ

 َ ݑ  َ   
َ ݑ ْ ݒ ݘَ ݐُ  ْ ݘَ ْ  ِ ݑ ݓ َ ݐْ ݘَ

 َ   
َ ݐَ ْ ِ ݐ ݐُ  ْ ݘَ ْ  ِ ݑ

َ
ِ ݐ
ْ ݐُ ݐَ  ݙِ

 
َ
 ٰ ْ ݘَ  َ َّ ݓ َ ݐّ 

ݘَ
ݓِ   َ ݓ ݐْ ݘَ

 ُ ݒ ِّ َ ݑُ  ٍ ݐ ݘِ ْ َ ݔ   
َ
ݐُ   ݐْ ݙِ

ْ

 َ ݑ ْ ݒ ِ  ْ ْ َ ݔ ݐْ  ݐَ    ْ ُ َ ْ ݘَ  ْ َ ݔُ ِ  
ً ݑ ݑ ْ ݒ ݘَ

 ُ ݐّ  ُ ُ ْ َ ݔ  ٍ ݐ ݘِ ْ َ ݔ  

   ُ َ َ ݔ  
ً ّ ݒ ݑٍ  َّ ݐَ  َ ݑ ْ ݒ ِ  ْ ْ َ ݔ ݐْ   َ    ُ َ َ ݔ  

ً ݔْ ݐ ݑٍ  َّ ݐَ

  ِ ݔ ِ َّ ݐِ  ٰ ْ َّ  ِ
َّ  ِ ْ ݓِ

  
ً ݓْ ُ ݑِ  َ ݔ ݐِ ُ ْ ݐ   

ً ْ ݑَ ݑِ  ݔ ِ ُ ْ ݐ   
ً ݓْ ݐ ݑِ  ݔ ِ

ْ
 َ

 ٌ ݐُ َ َ
 ِ ِ ݓّ َ ِ ݐ  ݐْ ݙِ

ْ ݐّ    ݙِ
ً ْ َ ݓ  ِ ݓِ ݐ  ْ َ ݐَ   

ً ݑْ ݐَ  ِ ݓِ ݐ  ْ َ ݒ ݘَ ݐ

ݐ  ݐ

ݑ ݔ  

۱۲ 

۱۳ 



ݑݖ ݐ   ݔ 
ݑݖ ݐ    ݔ 

       
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ

۵۴

انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است * و بى گمان او خودش بر این گواهى دهد * و سخت شیفته و دلباخته 

مال دنیا است * آیا نمىداند هنگامى که آنچه در میان گورها است بیرون ریخته شود * و آنچه در سینه ها است 

برآید * همانا پروردگارشان به  حال آنان در آن روز آگاه است

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

سوگند به عصر (عصر طلوع اسالم یا عصر ظهور حضرت مهدى) * بى تردید انسان در خسران و زیان است * مگر کسانى 

که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند و یکدیگر را به حق توصیه نمایند و به صبر سفارش کنند.

مهربان  بخشنده  خداوند  نام  به 

به کافران بگو: اى کافران * نمى پرستم آنچه شما مى پرستید * و شما  نمى پرستید آنچه را من مى پرستم * و 
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۱۴ 

۱۵ 



ݑݔ  

۵۵

نه من پرستش  کننده  ام آنچه را شما مى پرستید * و نه شما بندگى و پرستش مى کنید آنچه را که من بندگى و 

پرستش مىکنم * دینتان براى خودتان و دین من براى خودم

مهربان بخشنده  خداوند  نام   به  

شوند *  وارد  خدا  دین  در  گروه  گروه  که  ببینى  را  مردم  و  رسد *  فرا  پیروزى  و  خدا  یارى  هنگام   چون 

است. توبه  پذیر  بسیار  او  که  طلب  آمرزش  او  از  و  بگو  تسبیح  پروردگارت  ستایش  به  پس 

مهربان بخشنده  خداوند  نام   به  

بگو او خداوندى است یکتا * خداوندى است بى نیاز * نه کسى را زاده و نه از کسى زاده شده * و هیچ 

نمى باشد هرگز  او  مشابه  و  کس 
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۵۶

انس از  چه  و  باشد  جن  از  چه 

مهربان بخشنده  خداوند  نام   به  

هنگامى  تاریک  شب  شّر  از  و   * است  آفریده  آنچه  شّر  از   * دم  سپیده  پروردگار  به  مى برم  پناه  بگو: 

ورزد حسد  که  هنگامى  حسود  هر  شّر  از  و   * گره ها  در  دمنده  (جادوگر)  زنان  شّر  از  و   * درآید  که 

 * مهربان  بخشنده  خداوند  نام  به 

معبود  به   * مردم  فرمانرواى  و  مالک  به   * مردم  پروردگار  به  مى برم  پناه  بگو: 

 * مى کند  وسوسه  مردم  سینه هاى  در  آنکه  پنهان  وسوسه گر  شّر  از   * مردم  شایسته 
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۵٨ 
  قد

  

 

k  
  

  مقدمه
  مقدمه

  

ثنا و ستایش سزاوار خداوندی است که  ،به نام خداوند بخشنده مهربان
  پروردگار جهانیان است، 

د و سرور ما حضرت محّمد که خاتم پیامبران و رسوالن و درود خدا بر سیّ 
 مخصوصًا بر آخرین آنان و قیام ،است و بر خاندان پاک و پاکیزه آن حضرت

و حمالتی  9صاحب دعوتی همچون دعوت نبی اکرماو که  ،کنندۀ ایشان
بردباری و  ،3عصمتی چون عصمت فاطمهو  7چون حمالت حیدر کرار

شجاعتی همانند شجاعت حسین  ،7مجتبیحلمی همانند بردباری و حلم امام 
، عبادتی چون عبادت امام 7، غیرتی همانند غیرت قمر بنی هاشم8بن علیا

و ها  ، و بزرگواری7امام باقر های ی همچون سّنتهای ت، سن7سّجاد
، علومی همانند علوم 7و افتخارات امام صادقها  افتخاراتی همچون بزرگواری

، جود و بخششی همانند 7، براهینی چون براهین حضرت رضا7امام کاظم
، پاکی و خلوصی همانند پاکی و خلوص امام 7جود و بخشش جواد االئّمه

قیام کننده به  همانند هیبت امام عسکری و غیبتی الهی است.، هیبتی 7هادی



  

 

ݑ
  

۵٩  

دعوت کننده به صدق و راستی مطلق، نشانه خدا، امان الهی و حّجت  ،حق
باشد، او که به امر خدا بر همه غالب و پیروز و دفاع کننده از حریم  می حق

 وه و محنت، صاحب جود واند ۀ الهی است. امام پنهان و آشکار، برطرف کنند
نعمت و پیشوای به حق است، کنیه مبارکش ابوالقاسم و القابش حّجة بن 

  باشد. می الحسن، مهدی، صاحب عصر و زمان، خلیفه خدا بر انس و جان

***  

از کتاب برگزیده است  ای هاّما بعد، کتابی که پیش رو دارید مجموع
که ی یها رتزیاو دعاها و ها  دربارۀ نماز» فة الحسینیة الکاملةیالصح«ارزشمند 

هایی که  نماز ها و دعاها و زیارتو یا  ،روایت شده 7از حضرت امام حسین
و در ضمن  ،نقل شده است :ائمه اطهارپیرامون آن حضرت از سایر 

  نیز آمده است.  7مان حضرت ابا الفضل العباسموال و سرور های زیارت
ی عزیز ما در مقدّمه بعضی از روایات مهّمی که در بیان وجوب زیارت موال 

باشد و ثواب زیارت و جایز نبودن تأخیر آن و بعضی  می 7حضرت اباعبد الله
 نیزتابی بر آن حضرت است، ذکر شده، و  از روایاتی که دربارۀ گریه و بی

  بعضی از مطالبی که ذکر آن الزم است در توضیح روایات نقل گردیده است. 
ک ما را به لطف خویش اند   هامیدوارم که خداوند تبارک و تعالی این سرمای

َ (بپذیرد و به برکت آن روزی که  ُ َ   َ  ٌ  ُ َ ْ َ   َ ْ َ  * ٍ
ْ َ

ِ  َ َّ  َ َ
 ْ َ  ّ

ِ
نه مال و ثروت و نه فرزند آدمی، جز قلب سلیم به او نفعی « )١()ٍ 
  ما را از آن بهره مند گرداند.» بخشد نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩و ٨٨سورۀ شعرا، آیات  .١



  

  

۶٠ 
  قد

  
والی ما   وب زیارت   د او  7رت ابا 

ھدا؟ع؟ دا وب زیارت     و

 7در کتاب مزار از محّمد بن مسلم و او از امام باقر ;ـ شیخ مفید ١
  روایت کرده است که فرمودند: 

بروند، زیرا  8به شیعیان ما امر کنید تا به زیارت قبر حسین بن علی
ه زیارت آن حضرت بر هر مؤمنی که به امامت آن حضرت ـ با اعتقاد ب

  اینکه از طرف خداوند منصوب گردیده ـ اقرار دارد واجب است.

 7ـ و نیز در همان کتاب از عبد الرحمان بن کثیر و او از امام صادق ٢
  روایت کرده است که فرمودند:

اگر یکی از شما تمام دوران عمرش را به حج رود ولی زیارت امام 
وند و رسول او را ترک کند و مشّرف نشود، حّقی از حقوق خدا 7حسین

از طرف پروردگار فریضه است و بر  7را ترک کرده، زیرا حق امام حسین
 )١(باشد. هر مسلمانی واجب می

مان وان با ا رت  با وب زیارت آن    و
تنها به مردان اختصاص ندارد بلکه  بر بانوان  7وجوب زیارت امام حسین

از یکی از دو امام یعنی امام باشد، و روایتی را که زراره  با ایمان نیز واجب می
  کند، که فرمودند: روایت کرده بر آن داللت می 8باقر و امام صادق

ای نیست مگر آنکه بر او واجب است  ای زراره، بر روی زمین بانوی مؤمنه
  )٢(یاری نماید. 7را در امر زیارت امام حسین 3حضرت فاطمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣ح ٣۴۶ص ١٠، وسائل الشیعة: ج۵ح ٢٣٧و ١ح ٢٣۶، کامل الزیارات: ص٢و ١ح ٢۶مزار مفید: ص .١

 .١٠و ٨ح ٣ص ١٠١: جبحاراالنوار

  .٢۵ح ٧۵ص ١٠١، بحاراالنوار: ج١٢٣. االصول الستة عشر: ص٢
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۶١  

ای باشد که  اید به گونهو این روایت صراحت دارد که زیارت زنان با ایمان ب
باشد، و لذا واجب است بر آنان که زیارتشان به  3یاری حضرت فاطمه

ای نباشد که موجب خشم و ناراحتی آن حضرت شود، و این وجوب  گونه
ها نزدیک  ها و محّل زندگی آن زیارت اختصاص ندارد به بانوانی که مسکن آن

ند تر دورترین نقاط ساکن هسکربالست، بلکه اعّم است و حّتی کسانی را که د
  شود، مگر آنکه عذری داشته باشند که نتوانند به زیارت روند. شامل می

ݑ    ݔ ݓ ݐ   ݔݒ
در کتاب کامل الزیارات از بشیر دّهان و او از امام  ;ـ ابن قولویه١

  وایت کرده است که فرمودند:ر  7صادق
شود همین  ارج میشخصی که برای زیارت قبر سید الشهداء از خانه خ

شود و  اش جدا شد با اولین قدم تمام گناهان او آمرزیده می که از خانواده
 7گردد تا کنار قبر مطّهر امام های بعدی پاک و پاکیزه تر می با گام
فرماید: بنده من،  رسد، در این هنگام خداوند تبارک و تعالی به او می می

کن تا به اجابت رسانم، بخواه از من درخواست کن تا به تو عطا کنم، دعا 
  تا به تو عنایت نمایم، و حاجتت را بگو تا برآورده سازم. 

  فرمودند:  7گوید: امام صادق بشیر می
  )١(سزد که آن چه بذل نموده به او عطا کند. و بر خدا می

روایت کرده  7ـ در همان کتاب از مالک بن عطیه و او از امام صادق ٢
  است که فرمودند: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١/٢۴، بحاراالنوار: ٩١، ثواب االعمال: ص٢ح ٣١، مزار مفید: ص٢ح ٢۵٣. کامل الزیارات: ص١



  

  

۶٢ 
  قد

را زیارت کند خداوند برای او ثواب هشتاد حج  7ه امام حسینکسی ک
  )١(قبول شده بنویسد.

 7در کتاب ثواب االعمال از ابوبصیر و او از امام باقر ;ـ شیخ صدوق٣
  روایت کرده است که فرمودند:

تا قیامت گریه  7چهار هزار فرشته ژولیده و غبار آلوده بر امام حسین
رود مگر آنکه به استقبال او  ضرت نمیکنند، کسی به زیارت آن ح می
شود  کنند، بیمار نمی گردد مگر آنکه او را مشایعت می آیند، باز نمی می

میرد مگر آنکه در مراسم او حاضر  روند، و نمی مگر آنکه به عیادت او می
  )٢(شوند. می

در کتاب کامل الزیارات از هشام بن سالم و او از امام  ;ـ ابن قولویه ۴
شرفیاب شد و عرض  7ایت کرده است که : مردی خدمت امامرو  7صادق

  فرمودند:  7کرد: ای فرزند رسول خدا، آیا پدر بزرگوار شما زیارت شود؟ امام
آری، و نزد آن حضرت نماز نیز خوانده شود و البته نماز را باید پشت قبر 

  آن حضرت خواند و نباید بر امام مقدم شد.
کسی که به زیارت آن حضرت رود؟ عرض کرد: چه پاداشی است برای 

  امام فرمود: 
پاداش زیارت آن حضرت بهشت است در صورتی که از ایشان پیروی 

  نموده باشد.
عرض کرد: کسی که از روی بی اعتنایی و بی میلی زیارت آن حضرت را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیعة: ، وسائل ال٩٣، ثواب االعمال: ص٧٨ح ۴٢ص ١٠١، بحاراالنوار: ج٨ح ٣٠۴کامل الزیارات:  .١
 .١ح ٣٨، مزار مفید: ص١٢ح ٣۵٠ص ١٠ج

 .٨٨ثواب االعمال: ص .٢
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۶٣  

  فرمود:  7ترک کند چه کیفری دارد؟ امام
ر حسرت و ندامت های آن یوم الحسرة است دچا در قیامت که یکی از نام

  خواهد شد.
عرض کرد: کسی که نزد آن حضرت اقامت نماید چه پاداشی دارد؟ 

  فرمود:  7امام
  گزیند پاداش هزار ماه به او داده شود.  هر روزی که آنجا اقامت می

عرض کرد: کسی که در راه زیارت و در کنار قبر مطهر پولی خرج کند چه 
  فرمود:  7پاداشی دارد؟ امام

  ی از آن را هزار درهم پاداش دهند.هر درهم
 7عرض کرد: کسی که در راه زیارت از دنیا رود چه پاداشی دارد؟ امام

  فرمود: 
فرشتگان او را تشییع کنند و برای او حنوط و لباس از بهشت آورند و 

اند کفنی  چون کفن شد بر او نماز گزارند و روی کفنی که بر او پوشیده
پای او را با ریحان فرش کنند و زمین را برانند و دیگر به او بپوشند و زیر 

دور گردانند تا به نظر آید که پیشاپیش او مسیر سه میل و پشت سر او 
مسیر سه میل و از باالی سرش و پایین پایش همان مقدار فاصله است و 
دری از بهشت به روی او گشوده شود و نسیم دل انگیز و بوی خوش آن 

  تا قیامت به همین شکل ادامه یابد.به قبر او داخل شود و 
عرض کرد: کسی که نزد آن حضرت نماز بجای آورد چه پاداشی دارد؟ 

  فرمود:  7امام
کسی که نزد آن حضرت دو رکعت نماز بخواند چیزی از خدا درخواست 

  کند مگر آنکه به او عطا فرماید. نمی
چه عرض کرد: کسی که از آب فرات غسل کند و آنگاه به زیارت رود 



  

  

۶۴ 
  قد

  پاداشی دارد؟ فرمود:
هنگامی که از فرات غسل کند و اراده زیارت نماید تمام خطاها و گناهان 

  او از دوش او فروریزد مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورده است.
عرض کرد: کسی که دیگری را با ساز و برگ سفر روانه سازد و خودش به 

  فرمود:  7امام خاطر عّلتی نتواند برود چه پاداشی دارد؟
خداوند به هر درهمی که انفاق کرده مثل کوه احد به او حسنه دهد و 
چندین برابر آنچه خرج کرده برای او جایگزین فرماید، و بالهایی که نازل 

  شده تا به او اصابت کند از او دور گرداند و ثروت و دارایی او را حفظ کند.
کشته شود، سلطانی  گوید: عرض کردم: کسی که نزد آن حضرت راوی 

  فرمود:  7بر او ستم کند و او را بکشد چه پاداشی خواهد داشت؟ امام
با اولین قطره خونی که از او ریخته شود تمام گناهان او آمرزیده شود و 

ها پاک  طینتی را که از آن آفریده شده فرشتگان غسل دهند تا از آلودگی
ت اهل کفر با طینت او گردد و همچون انبیاء خالص شود و آنچه از طین

اش را  مخلوط شده زدوده گردد، و نیز قلب او را شستشو داده و سینه
گشاده گردانند و سرشار از ایمان سازند، پس خدا را مالقات کند در  حالی 

ها با آن مخلوط هستند پاک و منزه باشد، و  ها و قلب که از  آنچه بدن
هزار نفر از برادران ایمانی برای او نوشته شود که در مورد اهل بیتش و 

خود بتواند شفاعت کند، و نماز بر او را مالئکه به همراه جبرئیل و ملک 
الموت عهده دار شوند و کفن و حنوط او از بهشت آورده شود، و قبرش 

هایی در آن قرار داده شود و دری از بهشت برای  توسعه داده شود و چراغ
هایی از بهشت آورند، و بعد از  او گشوده شود و فرشتگان برایش تحفه

  هجده روز به حظیرة القدس باال برده شود، 
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ای که با دمیدن آن  پس پیوسته در آن جا با اولیاء الهی باشد تا آن نفخه
چیزی باقی نماند دمیده شود، در نفخه دوم که از قبر بیرون آید اول 

و  7و امیرالمؤمنین 9کسی که با او مصافحه کند رسول خدا
اء هستند که به او بشارت دهند و به او بگویند: همراه با ما باش، و اوصی

سپس او را در کنار حوض آورند و از آن به او بیاشامند و هر کس را که 
  دوست بدارد از آن سیراب سازد.

عرض کردم: کسی که به خاطر زیارت گرفتار زندان شود چه پاداشی دارد؟ 
  فرمود:  7امام

زندان کشیده و غمناک بوده، یک شادی و سرور تا به تعداد هر روزی که 
قیامت به او داده شود و اگر اضافه بر زندان رفتن کتک نیز خورده، و در 

ای که به او زده شده یک حوریه و در مقابل هر دردی که  مقابل هر ضربه
بر پیکرش وارده شده هزار هزار حسنه به او داده شود، هزار هزار گناه از 

اش باال رود، و از کسانی باشد که با  هزار هزار مرتبه درجه او محو شود و
رسول خدا گفتگو کند تا از حساب فارغ گردد و حامالن عرش با او 

  مصافحه کنند و به او بگویند: آنچه دوست داری درخواست کن.
آنگاه کتک زننده او برای حساب آورده شود، پس بدون اینکه سؤالی از او 

بش رسیدگی شود دو بازوی او را گرفته و او را به پرسیده شود و به حسا
ای تحویل دهند، و آن فرشته به او شربتی از حمیم یعنی آب  فرشته

سوزنده و داغ جهنم و شربتی از غسلین (آب چرک و کثافتی که از 
ای از آتش قرار داده شود  چشاند، آنگاه بر قطعه دوزخیان جاری است) می

را که پیشاپیش فرستادی با کتکی که به  و به او گفته شود: بچش آنچه
  آن شخص زدی.



  

  

۶۶ 
  قد

و آن کتک خورده را کنار جهنم آورند و به او گفته شود: به کتک زننده 
ات شفا یافت با این  خود نگاه کن و ببین چه بر سر او آمده و آیا سینه

گوید: حمد و ثنا خداوند را که برای  قصاصی که به خاطر تو از او شد؟ می
  )١(د رسول خدا از او انتقام گرفت.من و فرزن

د  رت را زیارت    ی  آن 
د ه با وار دا ر ّق آن  ی        حا

کند که  در کامل الزیارات از محّمد بن ابی جریر قمی نقل می ;ابن قولویه
  شنیدم که به پدرم فرمودند:  8گفت: از حضرت علی بن موسی الرضا

ا با معرفت به حّق آن بزرگوار زیارت کند ر  8کسی که حسین بن علی
سپس این آیه  ؛از کسانی باشد که با خدا در باالی عرش گفتگو کند

  شریفه را قرائت نمود: 
ها و نهرهای بهشتی جای دارند * در جایگاه  همانا اهل تقوا در باغ«

  )٣(.)٢(»صدق نزد فرمانروایی توانا و مقتدر

د  رت را زیارت     ی  آن 
ت  وده ا ش زیات   دا را     ویا 

عرض کردم: ثواب کسی که قبر  7زید شّحام گوید: به امام صادق
  فرمود:  7را زیارت کند چیست؟ امام 7شریف امام حسین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠١٣ح ١٠/٢٧٩ك: ، المستدر٣٩ح ١٠١/٧٨، بحاراالنوار: ٢ح ٢٣٩کامل الزیارات: ص .١

  .۵۵و ۵۴سوره قمر، آیه  .٢
 .١١٩۵١ح ١٠/٢۵١ك: ، المستدر٢٠ح ١٠١/٧٣، بحاراالنوار: ١٩ح ٢۶٧کامل الزیارات: ص .٣
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  او همانند کسی است که خدا را در عرش زیارت نموده باشد.
عرض کردم: کسی که یکی از شما اهل بیت را زیارت کند برایش چه اجر 

  فرمود:  7ثوابی است؟ امام و
  )١(را زیارت نموده است. 9او همانند کسی است که رسول خدا

ر سا  ت  د   رت را زیارت  ود. 9ی  آن  د  وا   و... 
  شنیدم که فرمود: 7ابواسامه گوید: از امام صادق

و امیرالمؤمنین و حضرت  9خواهد در همسایگی پیامبر کسی که می
  )٢(را ترک نکند. 8ه سر برد باید زیارت حسین بن علیب3فاطمه

ت یا رت  روز  ن آن  ه زا   قام و 
  شنیدم که فرمود:  7عبد الله طحان گوید: از امام صادق

کند از زوار امام  هیچ کسی نیست در روز قیامت مگر آنکه آرزو می
ای با  کند چه رفتار کریمانه باشد به خاطر آنکه مشاهده می 7حسین

  )٣(گیرند. احترام نزد خداوند قرار میمورد اکرام و شود و چه مقدار  ها می آن

ن ود 7زا امام  ه  و د  د  ی با   ا  
عرض کردم: کسی  7ـ عبد الله بن میمون قّداح گوید: به امام صادق ١

با معرفت به حق آن حضرت رود بدون  8که به زیارت قبر حسین بن علی
  فرمودند:  7از زند و تکّبر ورزد چه پاداشی دارد؟ امامآنکه سرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٨۵ك: ، المستدر٢٩ح ١٠١/٧۶، بحاراالنوار: ١ح ٢٧٨ت: صکامل الزیارا .١

 .۵۴ح ١٠١/۶۶، بحاراالنوار: ١ح ٢۶٠کامل الزیارات: ص .٢

  .١٨ح ١٠١/٧٢، بحاراالنوار: ١ح ٢۵٨کامل الزیارات: ص .٣



  

  

۶٨ 
  قد

برای او هزار حج مقبول و هزار عمره پذیرفته شده نوشته شود، و اگر 
شقی باشد سعید نوشته شود ـ یعنی از شقاوت نجات پیدا کند و در زمره 

  )١(سعداء قرار گیرد ـ و پیوسته در رحمت خدا غوطه ور باشد.
  به من فرمودند:  7امام صادقاست که  وایت کردهر ـ عبد الملک خثعمی  ٢

را ترک مکن و یاران و یاوران خود  7ای عبد الملک زیارت امام حسین
گرداند و  را بدان امر نما، خداوند عمرت را طوالنی و روزیت را زیاد می

میری و در  فرماید، و جز سعادتمند نمی زندگی سعادتمندانه نصیب می
  )٢(وی.ش ردیف سعداء نوشته می

ن ت  7امام  ودعد از و ی ،زا    رود  زیارت او 
  اند:  فرموده 7فرماید: امام حسین می 7امام صادق

کسی که بعد از وفاتم به زیارت من آید او را در روز قیامت زیارت خواهم 
  )٣(کرد، و اگر نبوده باشد جز در آتش، او را خارج خواهم نمود.

در این کالم نورانی خود  7اند: امام حسین دهبعضی از اساتید فرمو  بیان:
اند تا بفهماند  به کار برده» لو«کلمه » واگر زائر من در آتش باشد«که فرموده: 

چنین چیزی محال است، سپس فرض محال که محال نیست، فرض فرموده 
که اگر در آتش باشد، او را خارج خواهم نمود، درود و رحمت خدا بر شما باد 

ن، جان من و همه عالمیان به فدایت، چه قدر لطف و رحمت و ای امام حسی
  )۴(مهر و محبت شما به شیعیان و زائران قبرت عظیم است و فراوان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨١، نورالعین: ۶ح ١٠١/٢٠، بحاراالنوار: ٣٠٧و ٢٧۴کامل الزیارات: ص .١

 .١٨١، نورالعین: ١٢ح ١٠١/۴٧النوار: ، بحارا٢٨۶کامل الزیارات: ص .٢

 ٧٧۶: ص7. موسوعة کلمات االمام الحسین٢/٧٨، معالی السبطین: ١۶٩نور العین: ص .۴و ٣
  .۴٠: ص7، فضل زیارة الحسین٨٣٣ح
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نا رت   باب زیارت آن  ودن ا د  ّ ه ؤ    و ایام 
زیارت آن حضرت ـ که درود خدا بر او باد ـ در اوقات خاص و ایام مبارکه 

شتری دارد مخصوصًا ایامی که اختصاص به وجود مقّدس آن برتر و شرافت بی
حضرت دارد و ایامی که فضل و کرامتی از آن حضرت بروز نموده مانند روز 

و روز والدت آن سرور که بنابر مشهور سّوم شعبان » هل أتی«مباهله و روز نزول 
است، و نیز مناسب است زیارت آن حضرت در روزی که قاتل ملعون ایشان به 

  )١(م ربیع االول بوده است.دهدرک واصل گشته و آن روز چهار 
نویسد: سزاوار نیست برای کسی که اخبار را  در کتاب ابواب الجنان می

گاهی از روایات دارد را در هر روز  7زیارت امام حسین که بررسی نموده و آ
و اوقاتی که به آن حضرت  ،و شب ترک کند مخصوصًا شب و روز جمعه

حضرت روز والدت آن  ،»هل اتی«روز نزول  ،روز مباهله :مانندمنسوب است 
روایت  7اگرچه در مصباح از امام صادق ،که بنابر مشهور سوم شعبان است(

، و روزی که ارواح )شده که پنجم ماه شعبان سال چهارم هجری است
مثل چهاردهم ربیع االول که در آن یزید بن معاویه (اند  دشمنانش لعنت شده

، ولی چون زیارت مخصوص به جهنم و عذاب ابدی واصل گردید) ارجنایتک
های  در آن اوقات از ائّمه طاهرین به ما نرسیده بهتر آن است که با همان زیارت

  )٢(مطلقه و یا زیارت عاشورا آن حضرت را زیارت کنیم.

د رت   روز  باب زیارت آن  ودن ا د  ّ   ؤ
  روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمودند:  7ـ بشیر دّهان از امام صادق ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۴٠٣،  نورالعین: ص٣۶ذیل ح ١٠١/١٠١بحاراالنوار:  .١
 .۴٠۴، نور العین: ص١۶٩ابواب الجنان و بشائر الرضوان:  .٢



  

  

٧٠ 
  قد

با معرفت به حق آن حضرت در  7کسی که به زیارت قبر امام حسین
روز عید شرفیاب شود ثواب هزار حج و هزار عمره پذیرفته شده و هزار 

  )١(جهاد به همراه پیامبر مرسل یا امام عادل برای او نوشته شود....
  کرده که در ضمن حدیثی فرمودند: روایت  7ـ بشیر دّهان از امام صادق ٢

در روز عید شرفیاب شود  7هر مؤمنی که به زیارت قبر امام حسین
خداوند برای او ثواب صد حج و صد عمره و صد جهاد به همراه  پیامبر 

  )٢(مرسل یا امام عادل نویسند.
در باره کسی که قبر شریف  7ـ حسن بن سعید گوید: از امام صادق٣

  فرمودند: 7ارت کند سؤال شد، امامرا زی 7امام حسین
را در غیر روز عید زیارت کند برای او  8کسی که قبر حسین بن علی

ثواب سی و سه عمره و صد غزوه نوشته شود و کسی که در روز عید 
زیارت کند برای او ثواب صد حج و صد عمره و صد غزوه به همراه پیامبر 

  )٣(مرسل یا امام عادل نوشته شود.

رت   ماهی زیا   رت آن 
 7حسینعرض کردم: کسی که امام  7داود بن فرقد گوید: به امام صادق

  را در هر ماه زیارت کند چه پاداشی برای او است؟ 
  فرمود:  7امام

  )٤(بود.شهید از شهدای بدر برای او خواهدهزار پاداشی مانند پاداش صد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٢، نورالعین: ص٢١٩ح ٢/۵٨٠ه: الفقی .١

 .۴۴ح ٢٠١، امالی الطوسی: ص١١١ح ١۴٣، امالی صدوق: ص١ح  ٣١۶کامل الزیارات: ص .٢

 .۶٧ح ٧٩: ص7، فضل زیارة الحسین٣٨٢نور العین: ص .٣

 .١٠١/٣٧، بحاراالنوار:٣٨ح ۶/۵٢، التهذیب: ١ح ۵۵، مزارمفید: ص۵ح ٣۴١کامل الزیارات: ص .٤
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٧١  

ت مال ا ل ا رت ا   زیارت آن 
سؤال  7در مورد زیارت امام حسین 7مام صادقابوخدیجه گوید: از ا

  فرمود:  7کردم، امام
  )١(باشد. برترین اعمال می 7زیارت امام حسین

ل  دا و ا ول  سان  ر رت ا ت :زیارت آن    ا
  فرمودند: 7گفت: امام صادق میابان شنیدم که است: معاذ نقل کرده 

و ما  9رسول خدارود احسان به  7کسی که به زیارت قبر اباعبد الله
نموده و غیبت او حرام و گوشتش بر آتش نیز حرام است. و خداوند به هر 
درهمی که انفاق کرده ده هزار شهر که در کتابش ضبط شده به او عطا 
فرماید، و خداوند در پی حوائج او باشد و آنها را روا فرماید و آنچه از خود 

ست نکند مگر آنکه به او باقی گذاشته حفظ نماید، و چیزی از خدا درخوا
  )٢(.باشد مرحمت کند که یا به سرعت و بدون معطلی است و یا با تأخیر می

ت دن روزی و  ا ث زیاد  رت با   زیارت آن 
  روایت کرده است که فرمودند: 7عبدالملک خثعمی از امام صادق

را ترک نکن و اصحاب و  8ای عبد الملک، زیارت حسین بن علی
بدان امر کن، خداوند عمرت را طوالنی و روزیت را زیاد یاران خود را 

نماید و جز سعید  گرداند و خداوند تو را در زندگی سعادتمند می می
  )٣(نخواهی مرد و تو را در ردیف افراد سعادتمند نویسد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١ح ١٠١/۴٩، بحاراالنوار: ١ح ١۴۶کامل الزیارات:ص .١

 .١ح ٢۴۵کامل الزیارات: ص .٢

  .١٢ح ١٠١/۴٧، بحاراالنوار: ۶ح ٢٨۶کامل الزیارات: ص .٣



  

  

٧٢ 
  قد

ن د 7زا امام  د  وا ت  فا ت  یا   دای 
  :شنیدم که فرمود 7گوید: از امام صادق سیف تّمار می

فردای قیامت در مورد صد نفر جهّنمی که همه  7زائر امام حسین
اند شفاعت خواهد کرد و شفاعت او پذیرفته  ها در دنیا از مسرفین بوده آن

  )١(خواهد شد.

ود ک  ن  نا رت    با زیارت آن 
  روایت کرده است که فرمودند: 7ـ قدامة بن مالک از امام صادق ١

نه برای  ،به حساب خداوند رود 7کسی که به زیارت امام حسین
و نه  ،و نه از روی ریا که به دیگران نشان دهد ،خوشی و خوشگذرانی

گناهان او پاک شود همان طور که  ؛ُسمعه که به گوش دیگران برسد
ماند، و  گردد و بر آن هیچ گونه آلودگی نمی لباس در آب پاک و پاکیزه می

ر هر گام که از زمین برداشته به هر قدمی که بر زمین نهاده یک حج و ب
  )٢(یک عمره برایش نوشته شود.

  فرماید: می 7ـ امام صادق ٢
اش پلی قرار  گناهان خود را بر درب خانه 7همانا زائر امام حسین

کند ـ یعنی وقتی راه افتاد بدون گناه راه  دهد سپس از آن عبور می می
کرد آن را در پشت افتد ـ همان طور که وقتی یکی از شما از پل عبور  می

  )٣(گذارد. سر خود به جای می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۴۵ح ١٠/٢۵٣ك: ، المستدر٣۶ح ١٠١/٧٧، بحاراالنوار: ٢ح ٣٠٩کامل الزیارات: ص .١

 .٣ح ١٠١/١٩، بحاراالنوار: ٧ح ١٠/٣٨٩، وسائل الشیعة: ١ح ٢٧٣کامل الزیارات: ص .٢

 .٩١، ثواب االعمال: ص٢ح ٣۶مزار مفید: ص .٣
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٧٣  

ت س و و رت  حال    واب زیارت آن 
روایت کرده که در ضمن حدیثی به من  7محّمد بن مسلم از امام باقر

  فرمودند:
روی؟ عرض کردم: آری با بیم و  می 7آیا به زیارت قبر امام حسین

  هراس.
به همان مقدار ثواب بیشتر فرمودند: هر مقدار بیم و هراس بیشتر باشد 

خواهد بود، کسی که در رفتنش به زیارت دچار بیم و هراس باشد خداوند 
در روز قیامت، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار به پا خیزند او را از هر 
گونه بیم و هراسی ایمن گرداند، و او با آمرزش گناهان بازگردد و 

آید و برای او  به زیارت او  9رمفرشتگان بر او سالم گویند و پیامبر اک
دعا نماید، پس با نعمت الهی و فضل او که هیچ بدی و مکروهی و رنجی 

  )١(برایش پیش نیاید و رضای خداوند را در پی داشته باشد باز گردد.
کند بر اینکه بر دوستان حضرت الزم است به زیارت  این حدیث داللت می

اشد تا آنکه زیارت آن حضرت ترک او روند اگر چه بیم و هراس در میان ب
نشود، و همان طور که حرم باصفای آن حضرت هیچ گاه از زائران آسمانی 

  خالی نیست از زائران زمینی نیز حتی در حال خوف خالی نباشد.

رت رود ده  زیارت آن  ی     واب 
  شنیدم که فرمودند:  7گوید: از امام صادق ابوصامت می

پیاده رود، خدا به هر قدمی هزار حسنه  قبر ابا عبد اکسی که به زیارت 
برای او نویسد و هزار گناه از دیوان او محو نماید و هزار درجه مقام او را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۴٠ح ١٠١/١١، بحاراالنوار: ۵ح ٢۴۴کامل الزیارات: ص .١



  

  

٧۴ 
  قد

  باال ببرد.
ها را بر دوش خود  هنگامی که به فرات رسیدی غسل کن و آنگاه کفش

ی به درب ای ذلیل راه برو، وقت آویزان نما و پای برهنه برو و همانند بنده
حائر رسیدی چهار مرتبه تکبیر بگو، سپس اندکی راه برو و آنگاه 

برو و در  7چهارمرتبه تکبیر بگو، سپس به طرف باالی سر مبارک امام
آنجا توقف کن و آنگاه چهار مرتبه تکبیر بگو و در آنجا نماز بخوان و از 

  )٢(.)١(خداوند حاجت خود را درخواست کن
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ح ١۴٢ص ١٠١، بحاراالنوار: ۴ح ٢۵۴کامل الزیارات: ص .١

  »اخبار من بلغ«توضیحی در مورد     .٢
ت کرده است که روای 7در کتاب کافی به سند خود از هشام بن سالم و او از امام صادق ;کلینی  

انجام دهد، آن ثواب را به او  کسی که ثوابی را برای انجام کاری بشنود و آن کار را«فرمودند: 
  ). ١ح ٨٧ص ٢(کافی: ج». نباشد ،دهند اگر چه در واقع آن گونه که شنیده و به او رسیده می

شنیدم که فرمودند:  7و نیز به سند خود از محّمد بن مروان روایت کرده است که گفت: از امام باقر  
کسی که اجر و ثوابی بر عملی از خداوند به او برسد و او آن عمل را به امید آن ثواب انجام دهد، «

  ».ثواب را به او می دهند اگر چه حدیث آن گونه که به او رسیده است، نباشد
ست که آن عمل، در اند، در صورتی ا مشهور گشته» اخبار من بلغ«این دو روایت و نظایر آن ها که به   

کتاب و سنت، مستحب شناخته شده باشد، ولی این ثواب دنیوی و یا اخروی که به او رسیده، ذکر 
نشده باشد، و اّال که اگر مستحب بودنش در کتاب و سّنت ذکر نشده باشد، انجام آن هرگز اجر و 

که  9ش رسول خداپاداشی برایش نخواهد داشت ـ اگر وزری برایش نباشد ـ به خاطر این فرمای
سخن آدمی اجر و ثوابی برایش نیست مگر به عمل؛ و اجری برای سخن و عمل او «اند:  فرموده

نخواهد بود مگر به نّیت؛ سخن و عمل و نیت او اجری نخواهد داشت، مگر اینکه موافق با سّنت باشد 
 ).۴٢(تحف العقول: ص». و پیروی از مقررات دینی باشد



  

 

 ݔ ݓ 
ݐ  ٔ ݑ ݐ  ّݑ ݓ

ݐ  ݔ  ݔ  
ݑ    

٧۵  

ر ی  تأ ّ رت یان  ت 7ودن  زیارت آن    جا ا
ر  زیارت  جاز تأ ّت    یان 

صفوان جّمال گوید: در راه مدینه به قصد مّکه در حال حرکت بودیم از امام 
سؤال کردم چه شده که من شما را غمگین و اندوهناک و شکسته  7صادق

م چنین شنو شنیدی آنچه را که من می اگر میفرمودند:  7بینم؟ امام حال می
  .پرسیدی سؤالی نمی

  فرمودند:  7شنوید؟ امام عرض کردم: چه می
و امام  7ها را بر قاتالن امیرالمؤمنین تضّرع و زاری مالئکه و نفرین آن

و نیز شیون و زاری جن و گریه فرشتگانی را که در اطراف قبر  7حسین
شنوم، و کیست که با شنیدن چنین  مبارک آن حضرت هستند می

  وردن و آشامیدن و یا خوابیدن بر او گوارا باشد؟صداهایی خ

کردم: کسی که به زیارت آن حضرت رود و بازگردد، چه زمانی برای  عرض
زیارت بعدی رجوع کند و چند روز دیگر به زیارت رود، و تا چه مدت مردم 

  فرمود: 7ها جایز است که زیارت را ترک کنند؟ امام توانند و برای آن می
هستند بیش از یک ماه نباید ترک کنند و اّما کسانی  کسانی که نزدیک

که دور هستند در هر سه سال باید یک مرتبه به زیارت بروند، پس اگر از 
سه سال بگذرد و به زیارت نروند نافرمانی رسول خدا نموده و عاّق آن 

  اند، مگر عّلت و عذری داشته باشند. حضرت گردیده و قطع رحم نموده
بداند که با زیارتش چه سروری بر قلب شریف  7سیناگر زائر امام ح

و  :و ائّمه 3و حضرت فاطمه 7و امیرالمؤمنین 9رسول خدا
از دعای ایشان به او  ای هنماید و چه بهر شهدای از ما اهل بیت وارد می

گردد و چه ثوابی برای  رسد و چه پاداشی دنیوی و اخروی نصیب او می می
اش در آنجا  ت خواهد داشت که خانهشود، دوس او نزد خدا ذخیره می



  

  

٧۶ 
  قد

  باشد و تا مادامی که باقی است از آن جا مفارقت نکند. 
افتد  اش که خارج شد سایه او بر چیزی نمی از خانه 7زائر امام حسین

مگر اینکه برای او دعامی کند، هنگامی که آفتاب بر او تابید گناهان او را 
، و آفتاب چیزی از گناهان خورد خورد همان طور که آتش هیزم را می می

گردد در حالی که گناهی بر او نیست، و  گذارد، پس باز می او را باقی نمی
از نظر مرتبه و مقام به قدری باال رفته که آن کسی که در راه خدا در خون 

  رسد. خود غوطه ور گشته به آن مرتبه نمی
برای او طلب را موکل نماید که قائم مقام او باشد و  ای تهفرشو خداوند  

آمرزش نماید تا بار دیگر به زیارت آید یا سه سال از زیارت او بگذرد و یا از 
  )١(دنیا رود...

در این روایت نکات مهمی است که الزم است به آن توجه نمود: یکی از 
و سرور زنان عالم  7و امیرالمؤمنین 9آن نکات این است که رسول خدا

ای که با دعای  کنند به گونه دعا میو شهدا برای او  :و ائّمه 3فاطمه
  گردد. ایشان دگرگون می

  روایت کرده است که فرمودند:  7ـ علی بن میمون صائغ از امام صادق ٢
ای علی، به من خبر رسیده که گروهی از شیعیان ما یک سال یا دو سال 

  روند.  نمی 7گذرد و به زیارت امام حسین ها می بر آن
  اند. شناسم که این گونه من افراد زیادی را می عرض کردم: فدای شما شوم،

که باید ببرند بی نصیب و از ثواب و  ای هفرمودند: از حظ و بهر 7امام
  اند. دور مانده 9پاداش الهی محروم و از جوار حضرت محّمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٣۴٣، مستدرک: ١۴ح ١٠١/١۴وج ۶ح ٩٧/١٣۴، بحاراالنوار: ١٧ح ۴٩۵کامل  الزیارات: ص .١
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 7عرض کردم: فدای شما شوم، در چه مّدت باید به زیارت برویم؟ امام
  فرمودند: 

  حضرت بروی این کار را انجام بده. هر ماه به زیارت آناگر توانایی داری که 
هایم  توانم چنین کاری کنم، زیرا من با دست رسم و نمی عرض کردم: نمی

توانم حّتی یک روز غیبت  کنم و کارهای مردم به دست من است و نمی کار می
  فرمودند: 7امام داشته باشم.

کنند معذور هستید و  های خود کار می تو و کسانی که مانند تو با دست
مقصود من کسانی هستند که این گونه کار ندارند و اگر در هر هفته به 

ها سهل و آسان است، چنین افرادی در روز قیامت  زیارت روند برای آن
  نزد پروردگار و رسول گرامی او عذری نخواهند داشت.

عرض کردم: اگر کسی را از طرف خودش به زیارت بفرستد جایز است؟ 
  فرمود:  7ماما

آری، جایز است  ولی خودش اگر برود حتمًا اجر بیشتر و خیر بیشتری نزد 
ها بیدار و  پروردگارش خواهد داشت و چون پروردگارش او را ببیند که شب

کند و فردوس اعلی و  کند به او نظر می روزها را با رنج و زحمت سپری می
و واجب را برای ا :بهشت برین به همراه محّمد و آل محّمد

گرداند، پس در این امر با یکدیگر رقابت کنید و مسابقه بگذارید و از  می
  )١(اهل آن گردید.

شود این است که صاحبان مال و ثروت  ای که از این روایت استفاده می نکته
به خاطر داشتن عذری ممکن نیست  7ها زیارت امام حسین که برای آن

خودشان به زیارت بفرستند، همان طور که توانند دیگران را به نیابت از طرف  می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٢۶٣: ك، المستدر١ح ١٠١/١٢، بحاراالنوار: ١١ح ۴٩٢کامل الزیارات: ص .١



  

  

٧٨ 
  قد

پرسید که آیا جایز است کسی را از طرف خودش  7راوی این سوال را از امام
  فرمودند: آری جایز است... 7بفرستد و امام

  روایت کرده است که فرمودند:  7ـ ابوجارود از امام باقر ٣
م: برای الله چه قدر فاصله است؟ عرض کرد میان شما و قبر حضرت اباعبد

 7امام سواره به مقدار یک روز و برای پیاده یک روز و مقداری از روز دیگر.
  فرمودند: 

  روی؟ آیا هر جمعه به زیارت آن حضرت می
عرض کردم : نه، ولی هر دو جمعه یک بار (و در کامل الزیارات: گاهی) 

  فرمودند: 7روم. امام به زیارت آن حضرت می
نزدیک ما بود حتمًا  7مبارک امام حسین کنید، اگر قبر چه قدر جفا می

  )١(کردیم. به سوی آن هجرت می
این حدیث داللت دارد بر اینکه جایز است کربال را وطن برای خود اختیار 

  کنی بلکه بر فضیلت آن نیز داللت دارد.

ت د جا ا و ر و  ای  ر  زیارت  قداری  تأ   رن 
  وایت کرده است که فرمودند: ر  7ابو اّیوب از امام صادق

سزاوار است که ثروتمند در سال دو مرتبه و فقیر یک مرتبه به زیارت قبر 
  )٢(برود. 7مطّهر امام حسین

ر  ود را از  ود  رت  د و  زیارت آن  و با ل  ت ی  ا ه ا   وم سا
و بودم، شخصی وارد شد  7حّنان بن سدیر گوید: محضر مقدس امام باقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠ح ١٠١/١۶، بحاراالنوار: ٨٨ثواب االعمال: ص .١
 .١٠١/١٢، بحاراالنوار: ٣ح ۶/۴٣، التهذیب: ٢٩، مزار مفید: ص١ح ۴٩٠کامل الزیارات: ص .٢
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  به او فرمودند:  7بر آن حضرت سالم کرد و نشست، امام
از کدام شهر و دیار هستی؟ عرض کرد: اهل کوفه ام و از دوستان و 

فرمودند: آیا هر جمعه به زیارت قبر  7باشم. امام ارادتمندان شما می
روی؟ عرض کرد: نه. فرمودند: در هر ماه چطور؟  می 7امام حسین

  ر هر سال؟ عرض کرد: نه، عرض کرد: نه، فرمودند: د
  )١(باشی... فرمودند: تو واقعًا از خیر محروم می 7امام

ن ت 7ک زیارت امام    فا ا
روایت کرده ( 7امام باقر )علی بن حکم از بعضی از اصحابش و او از(
  فرمودند:  )که

  چه مقدار فاصله است؟ 7میان شما و قبر حضرت سید الشهداء
   عرض کردم: شانزده فرسخ.

  روی؟ عرض کردم: نه،  فرمودند: آیا به زیارت آن حضرت می 7امام
  )٢(کنید. فرمودند: چه قدر جفا می 7امام

ی ی   ت از  ت دارد  ب ا ه ا رت  ت و  زیارت آن    ه ا
  شنیدم که فرمود:  7ـ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق١

شیعیان ما هستند و گفته  پندارند از تعجب است از گروهی که می
کند و به زیارت قبر امام  ها روزگاری را سپری می شود: یکی از آن می

رود، از روی جفا بوده یا سستی نموده و یا از روی ناتوانی  نمی 7حسین
دانست چه فضیلتی در زیارت آن  و کسالت بوده، در هر حال اگر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢۶ح ١٠١/۶، بحاراالنوار: ۵ح ۴٨٧کامل الزیارات: ص .١

  .٢٠ح ١٠١/۵، بحاراالنوار: ١ح ۴٨٧کامل الزیارات: ص .٢



  

  

٨٠ 
  قد

  داد. نشان نمیکرد و بی حالی از خود  حضرت است هرگز سستی نمی
باشد؟  عرض کردم: فدای شما شوم، چه فضیلتی در زیارت آن حضرت می

  فرمود: 7امام
رسد این  ارزش زیاد و خیر فراوانی در آن است، اولین خیری که به او می

شود: کار  شود و به او گفته می اش آمرزیده می است که گناهان گذشته
  )١(خود را از نو آغاز کن.

  روایت کرده است که فرمودند: 7ب از امام صادقـ عنبسة بن مصع٢
نرود تا از دنیا رود، دین و ایمان او  7کسی که به زیارت قبر امام حسین

ناقص بوده و اگر به بهشت راه پیدا کند مرتبه او پایین تر از مؤمنین 
  )٢(خواهد بود.

  روایت کرده است که فرمودند: 7ـ محّمد بن مسلم از امام باقر ٣
نرود دین و ایمانش  7ن ما کسی که به زیارت قبر امام حسین از شیعیا

اش پایین تر از مؤمنین  ناقص بوده و اگر در بهشت وارد شود مقام و مرتبه
  )٣(خواهد بود.

ن د 7ی  زیارت امام  ک    را 
  شنیدم که فرمودند: 7گوید: از امام صادق علی بن میمون می

د ولی به زیارت قبر حسین بن اگر یکی از شما هزار حج بجا آور 
نرفته باشد، حّقی از حقوق خداوند را ترک کرده و مورد سؤال  8علی

  قرار خواهد گرفت.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ح ١٠١/٧، بحاراالنوار: ٨ح ۴٨٨کامل الزیارات: ص .١
 .١۴ح ١٠١/۴، بحاراالنوار: ۵۶، مزار مفید: ص٢ح ٣۵۵کامل الزیارات: ص .٢

 .١٣ح ١٠١/۴االنوار: ، بحار١ح ٣۵۵کامل الزیارات: ص .٣
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مانی فریضه و واجب لبر هر مس 7آنگاه فرمودند: حّق امام حسین
  )١(است.

بر هر زن و مرد مسلمان واجب  7اللهبدان زیارت موال حضرت اباعبد
شته باشد، و این مطلب در روایات آمده است و است مگر کسی واقعًا عذری دا

اگر کسی زیارت آن حضرت از نزدیک برایش ممکن نباشد الزم است که از 
  راه دور زیارت کند و ترک زیارت جایز نیست، 

کنیم که توجه نمودن به آن  حال در آخر این فصل روایت مهمی را ذکرمی
  الزم است:

  که فرمودند:روایت کرده است  7مفّضل از امام صادق
زیارت کنید بهتر است از آنکه زیارت نکنید، و زیارت نکنید بهتر است از 

  آنکه زیارت کنید.
  فرمودند: 7عرض کردم: کمر مرا شکستید با این فرمایش خود، امام
رود با حالی افسرده و  به خدا قسم، یکی از شما به زیارت قبر پدرش می

رود در حالی که  یم 7غمناک، ولی به زیارت قبر امام حسین
هایی به همراه دارد، نه هرگز زیارت شما زیارت نیست تا آنکه مو  سفره

  )٢(پریشان و غبار آلود بروید.
و لذا بر ما الزم است که به آداب زیارت توجه داشته باشیم و بدانیم که 

اند و از پروردگار خود اجازه  ساکنان آسمان مشتاق زیارت آن حضرت
یارت او روند و لذا بر هر زائری الزم است که خدا را بر این خواهند تا به ز  می

  توفیق شکر نماید.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨ح ١٠١/۵، بحاراالنوار: ۶ح ٣۵٧کامل الزیارات: ص .١

 .١٠ح ١٠١/١۴١، بحاراالنوار: ۴ح ٢۵٠کامل الزیارات: ص .٢



  

  

٨٢ 
  قد

واب زیارت تالف      یان ّع ا
  مرحوم شوشتری در خصائص حسینّیه گفته است: 

معادل یک عمره  7اند: زیارت امام حسین در بعضی از روایات فرموده«
ج است، ده حج، بیست، اند: یک حج است، دو ح است و در روایاتی فرموده

  ؛بیست دو، هشتاد، صد و صد هزار حج است
دارد  نهد یک حج و چون بر می هر قدمی که می«اند:  در بعضی فرموده

یکی از «اند:  ، در روایتی که بشیر دهان نقل کرده فرموده»یک عمره است
با معرفت  7کند، سپس به زیارت قبر امام حسین شما در شط فرات غسل می

دارد،  گذارد و بر می رود، خداوند به هر قدمی که می آن حضرت میبه حّق 
   ؛»ثواب صد حج مقبول و صد عمره پذیرفته شده به او عطا فرماید

و  9اند: معادل یک حج به همراه رسول خدا در بعضی از روایات فرموده
در بعضی معادل دو حج و در بعضی ده حج و در بعضی سی حج و در بعضی 

  است،  9ر بعضی صد حج به همراه رسول خداپنجاه حج و د
و این اختالف ناشی از اختالف مراتب زائرین از جهت قوت ایمان آنان و 

و مخصوصًا امام  :مقدار معرفت ایشان به خدا و رسول خدا و اهل بیت
باشد و به مقدار یقینی است که نسبت به فضائل و خصائص آن  می 7حسین

این خصوصیت و ویژگی است که رسول ها  حضرت دارند که از جمله آن
  اند:  فرموده 9خدا
  )١(.»هستم 7من از حسین«»   «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١۴٩الخصائص الحسینّیة: ص .١
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ها ذکر نموده،  آنچه آیة الله شیخ جعفر شوشتری برای اختالف ثواب زیارت
  دو امر است: 

  ـ اختالف زائران در درجات معرفت. ١
اند در مورد  ـ اختالف آنان در مقدار یقین و باور ایشان به آنچه فرموده٢

  شود. ثواب و پاداشی که به زائران داده می
  کنیم: ما جهات دیگری را برای علت برتری ثواب زیارت زائران، ذکر می

کند  بعضی از روایاتی که وارد شده در ثواب زیارت آن حضرت، داللت می
بر برتری ثواب آن زیارت بر غیر آن، و جهت برتری در آن بیان گردیده است، و 

عضی از روایات تصریح شده در آن به برتری آن زیارت، ولی چیزی که در ب
سبب زیادتی و برتری ثواب آن زیارت شده بیان نگردیده است، و زائر ممکن 
است در زیارتش بین دو جهت یا بیشتر از جهاتی که مایه برتری ثواب است 

ود و جمع کند، مثل این که عارف به حق آن حضرت باشد و پیاده به زیارت ر 
در حال بیم و هراس مسیر زیارت را طی کند که ثواب این زیارت قطعًا 
مضاعف است و اجر و پاداش آن با خداوند تبارک و تعالی است و برای ما 

  تعیین مقدار ثواب آن ممکن نیست.
ـ ممکن است جهت تفاضل و برتری ثواب زیارت این باشد که ثواب  ١

زائر است نه فقط از باب جزا و پاداش زیارت از باب هدیه و عطای الهی به 
است و هدیه و عطای الهی به زائر طبق خواست و مشیت پروردگار است، همان 

این چنین است و حّد و حسابی برای آن  7طور که ثواب گریه بر امام حسین
 7نیست و ما این جهت را در باب اجر و پاداش گریستن بر امام حسین

  توضیح خواهیم داد.
تفاضل و افزونی ثواب زیارت از جهت زمان است زیرا زمان هم ـ گاهی  ٢



  

  

٨۴ 
  قد

در این جهت مؤثر است، زیارتی که در شب قدر یا شب جمعه و روز آن باشد، 
  هایی است که خصوصیتی ندارد. ثواب آن بیشتر از زمان

باشد و آن  ـ گاهی جهت دیگری برای تفاضل و برتری ثواب زیارت می ٣
ین او ندارد و به شخص زائر مربوط نیست، بلکه امر ربطی به معرفت زائر و یق

دیگری است که آن در تفاضل و برتری ثواب جّدًا مؤثر است، خداوند گاهی 
در میان  :کند به خاطر وجود یکی از اهل بیت نظر لطفی به عموم زائرین می

  ها برای زائرین، همان طور که در روایت وارده شده: آنان یا به خاطر دعای آن
کند  نزد زّوار اباعبد الله حضور پیدا می 3ت صّدیقه کبری فاطمهحضر 

  نماید. ها طلب آمرزش می و برای آن
و هیچ تردیدی نیست در اینکه کسی که برای او سرور زنان عالم حضرت 

است ثواب آن  7استغفار کند به خاطر اینکه زائر امام حسین 3فاطمه زهرا
واب زیارت کسی که چنین امتیازی ندارد زیارت به مراتب بیشتر خواهد بود از ث

  برای او استغفار ننموده است. 3و فاطمه
ها در  ـ وجه دیگر در تفاضل و برتری ثواب زائرین تحمل مشکالت و رنج ۴

رسیدن به کربال است و این چیزی است که در ثواب زیارت کسی که پیاده به 
های دور برای  نزیارت آن حضرت رود تصریح شده است، زائری که از سرزمی

های فراوان را  ها و رنج کند، و سختی زیارت آن حضرت پیاده حرکت می
  شود، اجر و پاداش بیشتری دارد که زائر غیر پیاده ندارد. متحّمل می

ها در افزونی ثواب  و این از واضحات است که تحّمل مشکالت و رنج
بر این مطلب  7زائرین مؤثر است و روایت ابوصامت از موالی ما امام صادق

  گوید: از آن حضرت شنیدم که فرمودند:  داللت دارد، می
رود خداوند به هر قدمی که  7کسی که پیاده به زیارت قبر امام حسین
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فرماید  نویسد و هزار گناه او را محو می دارد هزار حسنه برای او می بر می
  )١(برد. و هزار مرتبه مقام او را باال می

  اند:  فرموده 7نینو موالی ما امیرالمؤم
  )٢(باشد. پاداش عمل به مقدار مشقت و رنجی است که در آن می

و این فرمایش موال داللت دارد بر این که مشّقت و رنج مؤثر است در مقدار 
  ثواب، و هر چه زیارت با زحمت و مشّقت و رنج بیشتر ثواب زیارت بیشتر...

  اند:  فرموده 7و امیرالمؤمنین
  )٣(عمل است. ثواب عمل ثمره آن

یک عمل را فرض کنید زمانی که آن عمل با مشّقت زیاد انجام بگیرد ثواب 
آن زیادتر است از زمانی که آن رنج و مشّقت زیاد را نداشته باشد. این در 

ها و مشکالت روحی باشد، مثل  مشکالت و زحمات جسمی است و اگر رنج
ثواب «به باب  یدبود. نگاه کنبیم و هراس که ثواب آن زیادتر و فراوان تر خواهد 
کند بر آنچه  که داللت می» کسی که در حال خوف به زیارت آن حضرت رود

همان  ،گفتیم، وهرگاه بیم و هراس بیشتر باشد اجر و پاداش بیشتر خواهد بودما 
  در ضمن حدیثی به محمد بن مسلم فرمودند: 7طور که موالی ما امام باقر

  )٤(باشد. د ثواب زیارت به قدر هراس میهر چه بیم و هراس بیشتر باش
ثواب کسی که با ترس و وحشت به زیارت آن «ما این حدیث را در باب 

  آوردیم.» حضرت رود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣ح ١٠١/١۴٢، بحاراالنوار: ۴ح ٢۵۴کامل الزیارات: ص .١
 .۴٢٨٢ح ٢١٨م: ص، عیون الحک ٣/٣٢٩، شرح غرر الحکم: ٣٣٣غررالحکم: ص .٢

  .٢١٧، عیون الحکم: ص٣/٣۵٣، شرح آقا جمال: ٢٩۴٩ح ١۵۶تصنیف غررالحکم: ص .٣
 .۵ح ٢۴۴کامل الزیارات: ص .٤



  

  

٨۶ 
  قد

ـ گاهی تفاضل و برتری ثواب از جهت نّیت زائر است، تردیدی نیست که  ۵
ت در ثواب زیارت دخالت دارد، پس شایسته است که زائر بداند نّیت او یّس ن

جیبی در ثواب زیارت او دارد و چون قّصه چنین است با مراعات نّیت و تأثیر ع
تواند ثواب زیارت خود را به شکل عجیبی باال ببرد،  ها می گزینش بهترین نیت

روایات اهل بیت: به آن تصریح شده، ما به یک مورد و این مطلبی است که در 
  کنیم:  از موارد آن اشاره می

که ثواب زیارت خود را به امام زمان ـ که خدا در  هنگامی که زائر نّیت کند
این نّیت باعث  ،اهدا نماید :فرج او تعجیل فرماید ـ و به همۀ امامان معصوم

شود که ثواب زیادی مازاد بر ثواب زیارتش به او برسد، پس زیارت او با این  می
  کیفیت موجت تفاضل ثواب زیارت او خواهد بود.

عطا و بخشش  7اب زیارت موالی ما امام حسینو پیش از این گفتیم که ثو 
باشد  7الهی است و کسی که نیت او در زیات اهدای ثواب آن به امام

عطایی  شود و ثواب آن سزاوارتر به این عطا است، پس زیارت او نور علی نور می
  اند:  صاحب جود و کرم فرموده 7گردد، موالی ما امیرالمؤمنین بر عطا می

 ّ    ّ   ّ   .  
  )١(عطای الهی به میزان قدر و ارزش نیت است.

نور علی  ،با این نیت 7ضرت ابا عبد اللهپس بنابراین زیارت موالی ما ح
خداوند تبارک و تعالی زیارت آن باشد ـ  و ثواب آن عطایی بر عطا می نور

ب و روزی نصی :حق موالیان عزیز ائّمه اطهار بهحضرت را در دنیا و آخرت 
  .ـ  ما گرداند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١۵٩۴ح ٩٢، تصنیف غرر الحکم: ص۴۵٢غررالحکم: ص .١
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یا  9زیرا صحیح است بلکه ترجیح دارد اهدای ثواب زیارت به پیامبراکرم
به سند خود از داود صرمی روایت کرده  ;شیخ. :به یکی از ائّمه طاهرین

عرض کردم: من پدر بزرگوار شما را زیارت  7است که گفت: به امام هادی
  فرمود:   7مامکردم و ثواب آن را برای شما قرار دادم، ا

 ّ    ّ      .  
  )١(برای تو از طرف خدا ثواب و پاداش عظیم و از طرف ما ثناگویی است.

از  ارواحنا فداهبنابراین در این عصری که موالی ما حضرت صاحب الزمان 
باشد، و برای دوستان مقدور  دیدگان پنهان است و عصر ظهور آن حضرت نمی

های مقدسی که به آن وجود مقدس تعلق  ست که هر وقت بخواهند در مکاننی
 ،مانند سرداب مقدس و مسجد کوفه و مسجد سهله و مسجد جمکران، دارد

توانند با اهدای ثواب زیارت در اماکن مقدسه جبران این  می ،مشرف شوند
  خسارت نمایند.

ب به تقرّ  ونیز ممکن است زیارات آن حضرت را در اماکن مقدسه برای
  پروردگار و جلب عنایات او بخوانند.

در سرداب  :تاکنون عنایت آن حضرت به بسیاری از دوستان اهل بیت
اند، و ما  مقدس و سائر اماکن مقدسه رسیده است و مشمول الطاف او گردیده

  )٢(.»ها را در این کتاب ذکر خواهیم کرد برخی از آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/۵٣١، مفتاح الجنات: ١٠٢/٢۵۶، بحاراالنوار: ٢٠٧، مزار مفید: ص١۵ح ۶/١١١التهذیب:  .١

 .۵۵٢ه: صصحفیفه مهدی .٢
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رت ّور آن  د    7اجا دعا  ز 
اجابت دعا در زیر گنبد نورانی  7های امام حسین از خصائص و ویژگی

  آن حضرت است، روایت شده است که:
چهار چیز به آن  7خداوند تبارک و تعالی در قبال شهادت امام حسین

  حضرت عنایت فرمود:
در خاک قبر مطهرش شفا را قرار داد، در زیر گنبد منّورش اجابت دعا را 

را از نسل آن حضرت قرار داد، و روزهایی  :طاهرین قرار داد، و ائّمه
  )١(ها قرار نداد. کنند از عمر آن که زائرین صرف زیارت آن حضرت می

ای که اگر  ترین مسائل دینی است، به گونه الزم است بدانیم که دعا از بزرگ
  نمود. دعای ما نبود خداوند تبارک و تعالی به ما نظری نمی

که باید دعا کننده رعایت کند این است که خدا را ترین آداب دعا  از مهم
ای بخواند که مورد اجابت او قرار گیرد، و لذا بر دعا کننده است که  به گونه

آنچه مقتضی اجابت دعا است و آنچه مانع آن است بداند تا موانع را ترک کند 
 و در تحصیل مقتضی تالش الزم را بنماید تا خداوند به او نظر رحمتی کند و

دعایش را به اجابت رساند، دعایی که هم مقتضی اجابت برایش فراهم است و 
است مقتضی اجابتش  7هم موانع اجابت را ندارد دعا در زیر قّبه امام حسین

اند: دعا در این مکان  این است که در چنین مکان شریفی است وفرموده
دیگر،    شود، ومانع اجابت، گناه دعا کننده باشد یا چیز شریف رّد نمی

اند دعا در این مکان  تواند مانع اجابت شود، زیرا به طور مطلق فرموده نمی
  شود، و این معنای فرمایش رسول خدا است که فرمود:  شریف رّد نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ح ١۴/۵٣٧، وسائل الشیعة: ۶٩عّدة الداعي: ص .١
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. ّ    ّ    
گاه باشید و بدانید که دعا در زیر گنبد آن حضرت به اجابت می   رسد،  آ

چه مقتضی برای اجابت در دعایش نباشد و مانع و این مطلق است یعنی اگر 
  برای اجابت داشته باشد.

کنند: پس عّلتش چیست که ما در  گاهی بعضی از زائرین محترم سؤال می
  زیر گنبد مطهر دعا کردیم ولی اجابت دعا را نداریم؟

زنیم:  گوییم: برای توضیح مطلب ابتدا مثالی می در پاسخ این سؤال می
کند و ما مطابق درخواستش و یا بیشتر  ا چیزی درخواست میگاهی سائلی از م

دهیم، و گاهی کمتر از درخواستش به او  از آنچه درخواست نموده به او می
  دهیم. دهیم و گاهی هیچ چیز به او نمی می

کند و خداوند  دعا کننده نیز چنین است، گاهی حاجتی را از خدا تقاضا می
فرماید و گاهی  ر از آن را به او عطا میهمان حاجت درخواست شده و یا بهت

نماید و گاهی دعایش را اصًال به  کمتر از آن چه خواسته به او مرحمت می
  ند باشد:اتو  رساند و منشأ آن امور مختلفی می اجابت نمی

ـ  ۴ـ به مصلحت دعاکننده نباشد ٣ـ گناهان دیگر  ٢ـ خوردن مال حرام  ١
مخالف نظام جامعه باشد، و امثال اینها از  ـ ۵ضرری برای دیگران داشته باشد. 

  آنچه مانع اجابت دعا است.
باشد و در زیر گنبد شریف آن  7اّما کسی که در حرم مطهر امام حسین

اجابة «اند:  حضرت دعا کند ممکن نیست آن دعا رد شود، طبق آنچه فرموده
  .»الدعاء تحت قّبته

مطهر آن حضرت دعا  گوییم: هر کسی که در زیر گنبد در توضیح آن می
رسد به بیشتر از آنچه دعا کرده یا به مانند آن و یا  کند، دعای او به اجابت می

کمتر از آن، با سرعت و یا با تأخیر زمانی در اجابت، و ممکن نیست عدم 



  

  

٩٠ 
  قد

اجابت دعای دعا کننده، اگرچه دعای او شایستگی اجابت را نداشته باشد، 
و قّبه  7مت موالی ما حضرت اباعبداللهزیرا خداوند تبارک و تعالی به حر

رفیع آن حضرت، اگر دعا کننده را اجابت ننماید، او را به طور مطلق رد 
نماید، و چیز دیگری که به صالح دعا کننده باشد به او مرحمت  نمی
گاه است. می   فرماید، و خداوند است که به حقایق امور آ

هر کسی را  7امام حسین خواننده گرامی این را بدان که رأفت موالی ما
شود، زیرا رأفت آن حضرت عام است، و گاهی حّتی  که زائر او باشد شامل می

  رسد. به دشمنانش نیز می

ی   رأ 
کنیم که برای یکی از  در اینجا برای رأفت حسینی قّصۀ عجیبی را نقل می

از بهترین اّتفاق افتاد و او  7و موال ابا عبدالله 7بدترین دشمنان امیرالمؤمنین
تر از آن دو  ای که بر روی زمین محبوب دوستان آن حضرت گردید به گونه

  بزرگوار کسی برایش  نبود.
محّدث بزرگوار مرحوم شیخ عّباس قّمی گفته است: در بعضی از کتب 

  اخالقی دیدم از عصام بن مصطلق که این گونه نقل کرده است:
یدم، وقار و عظمت و را د  8گوید: وارد مدینه شدم حسین بن علی می

سیمای ملکوتی او مرا به َعَجب آورد، از دیدن او آتش کینه و حسد در وجود 
من شعله ور گشت و آن بغض و عداوتی که در سینه از پدر او پنهان داشتم، 

  ظاهر ساختم، به او گفتم: تو پسر ابوترابی؟ فرمود: آری. 
ئۀ ادب نمودم، او آنچه توانستم دشنام به آن حضرت و پدرش دادم و اسا

  نگاهی از روی عطوفت و مهربانی به من کرد و فرمود: 
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برم از شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشندۀ مهربان،  به خدا پناه می
عفو و گذشت را پیشه کن و به نیکوکاری امر کن و از نادانان روی «

، که گردان، و چون از ناحیه شیطان دچار وسوسه گردیدی به خدا پناه ببر
ای از شیطان در خاطر  او شنوا و دانا است، اهل تقوا هنگامی که وسوسه

  )١(».ها وارد شود خدا را به یاد آورند و بینا شوند آن
سپس به من فرمود: آهسته باش، خود را گرفتار نساز، از خدا برای من و 

کنیم،  خودت طلب آمرزش نما، اگر طلب یاری کنی از ما تو را یاری می
کنیم، راهنمایی اگر الزم  بخششی اگر بخواهی به تو عطا میعطا و 

  نماییم. داشته باشی تو را راهنمایی می
سخنان آن حضرت مرا دگرگون نمود و چنان تأثیری در من گذاشت که در 

  ام آثار ندامت ظاهر گردید و امام با فراست آن را مشاهده نمود و فرمود:  چهره
)         ()٢(   
تر از  عتاب و مالمتی بر شما نیست، خداوند شما را بیامرزد و او مهربان«

  ».هر مهربانی است
شنشئة أعرفها «سؤال نمود: تو از اهل شام هستی؟ عرض کرد: آری، فرمود: 

به آن تمّثل جست، حاصلش این است  7این مثلی است که امام» من أخرم
ویی به ما عادت و خوی اهل شام است و اشاره دارد به اصل و که این ناسزاگ

ریشه فتنه که در اینجا معاویه لعنه الله است که مردم شام را گمراه نموده و کینه 
  را عادت آنان ساخته است. آنگاه فرمود:   :و بغض اهل بیت

، اکنون هر مشکلی داری بگو تو را کمک زنده بداردخداوند ما و شما را 
، خیلی راحت حاجت خود را با ما در میان بگذار، خواهی دید که نمایم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٩٢سورۀ یوسف، آیه .٢  .٢٠٢ـ  ١٩٩سورۀ اعراف، آیات .١



  

  

٩٢ 
  قد

  .رسی اگر خدا بخواهد ات می بهتر از آنچه گمان داری به خواسته
عصام گوید: اخالق نیکوی آن حضرت و این اظهار لطف و محبت در 

ها که از من سرزده بود زمین را با همه وسعتش بر  ها و دشنام مقابل آن جسارت
دوست داشتم زمین شکافته شود و من در اعماق آن فرو روم از  من تنگ کرد

توانستم به آن حضرت نگاه  بس خجالت کشیدم و شرمنده شدم، دیگر نمی
کنم و لذا آهسته کناره گرفتم و خود را البالی مردم پنهان کردم که مرا نبیند 

  )١(تر از او و پدر بزرگوارش نبود. ولی بعد از آن مجلس نزد من کسی محبوب

عصام بن مصطلق از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین و موالی ما امام 
بود ولی عداوتش از ناپاکی طینت او نبود بلکه از روی جهالت و  8حسین

دگرگون شد و از  7نداشتن معرفت بود، با نظر رأفت و لطف امام حسین
  گردید. :بهترین دوستان اهل بیت

ز دشمنانش نموده، پس نسبت با یکی ا 7این رفتاری است که امام حسین
به دوستان و زائرین و فرزندان و خاندانش چه خواهد کرد هنگامی که به او 

   ؟تمّسک نمایند و از اعماق دل به او متوسل شوند
کرامت را نزد او  ،ها از روی مهر و محبت نظری نماید پس زمانی که به آن

در  7ا امام باقرموالی مکه گیرند  نمایند و در خیرات سبقت می کامل می
  اند:  فرموده ) (تفسیر آیه شریفه 

بر سائر  :والیت است، پس  در والیت اهل بیت» خیرات«مقصود از 
  )٢(گیرند. مردم سبقت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفسیر ۴٢/٢٢۴، تاریخ دمشق: ١/۵٣٢، منتهی اآلمال: ٢٠٧، منازل اآلخرة: ص٢/١١۶سفینة البحار:  .١

 .١١ح ١/٢٩٩، القطرة: ٧/٣۵٠قرطبی: 

 .۶٢ح ۵/۶۴، اثبات الهداة: ١/٣۴٩فسیر برهان: ، ت۴٨٧ح ٨/٣١٣الکافي:  .٢
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 ݔ 
ݖ  ݐّ  ݐݓ 

٩٣  

محبت آن حضرت را، در قلب او مراتب عالی و با همان نظر لطفش خداوند 
   گردد. می 7امام حسین دهد، آنگاه میل و خواسته او میل و خواسته قرار می

  برای بعضی از دوستان خود نوشتند:  7هئمّ موالی ما حضرت جواد اال
گرایش،  ،اش ... ولی کسی که میل و خواسته.اّما این دنیا همانا ما در آن

باشد و به عقیده او معتقد باشد پس با او  شرفیقمیل و خواستۀ صاحب و 
  )١(ندگار و استقرار است.خواهد بود هر کجا که باشد، و آخرت سرای ما
ها  ها و بالها و گرفتاری پس حضرت ابا عبد الله اسوه و الگوی او در سختی

گردد، همان طور که اسماعیل صادق الوعد که خود یکی از پیامبران بود،  می
  آن حضرت را اسوه و الگوی خویش قرار داد.

  فرمودند:  7امام صادق
و یاد کن «فرماید:  در کتابش می آن اسماعیلی که خداوند تبارک و تعالی

که او به وعده خود وفا  ،در این کتاب ـ یعنی قرآن ـ قصه اسماعیل را
، او اسماعیل فرزند )٢(»کرد و فرستاده خدا به سوی خلق و پیامبر بود می

نبود، بلکه او پیامبری از پیامبران الهی بود که خداوند او را  7ابراهیم
و را گرفته و پوست سر و صورت او را به سوی قومش فرستاد، قومش ا

نزد او آمد و گفت: خداوند  تبارک و تعالیاز طرف خداوند  ای فرشتهکندند، 
خواهی به من دستور بده تا  مرا به سوی تو فرستاده است، آنچه می

  فرمانت را اجرا کنم، فرمود: 
»    7. «  

و مصائب بر سر او خواهد  اه که آن همه بالها و سختی 7امام حسین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .۵۴سورۀ مریم، آیه .٣  .٧٨/٣۵٨بحاراالنوار:  .١



  

  

٩۴ 
  قد

را پذیرفت و تحّمل کرد، من نیز  ها خت برای من الگو است، او همۀ آنیر 
  )١(کنم. پذیرم و تحّمل می می

الزم است که در  7پس بنابراین بر دوستان و ارادتمندان ابا عبد الله
ها و بالها صابر و شکیبا باشند و اقتدا به موالی خود نمایند و بر خدا  سختی

کند، خدا امر خود را  که هر کس بر خدا توّکل کند خدا او را کفایت می«وّکل کنند ت
  .)٢(»ای قرار داده است رساند، و او برای هر چیز اندازه به انجام می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧ح ۴۴/٢٢٧وج ٢ح ١٣/٣٨٨، بحاراالنوار: ١ح ١٣٧، کامل الزیارات: ٢ح ١/٧٨علل الشرایع:  .١
  .٢ح ٣/٢۶۵وسائل الشیعة: 

  .٣سورۀ طالق، آیه ٢
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٩۵  

ن م  زیارت امام  ھارگا    7ارکان 
امور مهّمی است که الزم است  7در رابطه با زیارت حضرت ابا عبد الله

  ترین مراتب آن باشد. خواهد زیارت او در عالی جه کند کسی که میها تو  به آن
ما چهار امر از آن امور مهّمی که به منزلۀ ارکان چهارگانه است برای زیارت 
حضرت ابا عبد الله ذکر می کنیم، این امور اگر چه تحّمل آن دشوار است ولی 

  باشد. از عسل می تر  ها عمل کند، شیرین ها را بداند و بدان آن کسی که یبرا

ن ـ ١ م امام  ن   ّ دا   7و
نکته مهمی را ذکر  7پیش از بیان لزوم توجه در حرم حضرت ابا عبد الله

  کنیم که در حال زائر اگر بدان عمل کند، تأثیر گذار است.  می
گاه باشد  ۀزائر اگر شرافت کربال را بداند و به عظمت عتب حسینیه عارف و آ

گا هی در کیفیت زیارت او، و زیارتش در حاالت روحی او تاثیر این علم و آ
خواهد گذاشت و تحّولی در قلب و روح او ایجاد خواهد کرد، و این تأثیر و 

کسی که به زیارت سومین  ،دگرگونی به درجات معرفت او بستگی دارد
رود و این امور چهارگانه را عمل کند زیارت کاملی برای خامس آل  7امام

  انجام داده است. 7ی امام حسینکساء یعن
  کنیم: در اینجا روایت مهمی را در فضیلت سرزمین کربال ذکر می

بال  ن  یان باغز ت    ی دما  ی  ّ   د  ی و 
روایت کرده  8از ابوجارود و او از حضرت علی بن الحسین ;شیخ مفید

  است که فرمودند:
هزار سال پیش از آنکه زمین کعبه را خداوند تبارک و تعالی بیست و چهار 

خلق کند و آن را حرم قرار دهد، زمین کربال را حرم امن و مبارک قرار داد 



  

  

٩۶ 
  قد

و هنگامی که آن زلزله عظیم واقع شود و خداوند زمین را بلرزاند و حرکت 
دهد کربال را همان گونه که هست همراه تربتش در حالی که نورانی و 

بهشت قرار  های ارد و در بهترین باغ  از باغباصفا است از جای خود برد
دهد و آن را برترین مسکن در بهشت گرداند که تنها پیامبران و رسوالن ـ 
و یا فرمود: اولی العزم از رسوالن ـ در آنجا ساکن شوند، و آن در میان 

که  ای هدرخشد همان طور که کوکب دّری (ستار بهشت می های باغ
درخشد، و نور آن دیدگان  میان ستارگان می درخشندگی خاّصی دارد) در

  آورد:  پوشاند و فریاد بر می اهل بهشت را می
من زمین مقدس و پاک و پاکیزه و مبارک الهی هستم که سّید و ساالر 

  )١(شهیدان و سرور جوانان اهل بهشت را در بردارم.
که فهمیم که کربال بهترین سرزمین در روی زمین بل از این روایت شریف می

دارد  ترین مکان حتی در بهشت است، چون خداوند آن را از زمین برمی ارزنده
  گردند. نهد و بهترین اولیای الهی و پیامبران در آن ساکن می و در بهشت می

ی ت؟ م و   م  ی    دا
دانی حرم  آنچه گفته شد نسبت به سرزمین کربال بود، و اّما حرم و چه می

ای از لوح وقلم است و در بسیاری از مواضع آن  شیدهچیست؟ در آن اسرار پو 
مقام صاحب َعَلم یعنی موالی ما و پیشوای ما حضرت بقّیة الله، مهدی منتظر 

سال است که برای  ودویست باشد، زیرا آن حضرت نزدیک هزار می ارواحنا فداه
شود و در زیارتش با  زیارت جّد بزرگوار خود به آن مکان مقدس مشرف می

  باشد. وجود متوّجه آن سرور می تمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ح ٣٣٧، المزار الکبیر: ص۵ح ٢۶٨، کامل الزیارات: ص١ح ٢٣مزار مفید: ص .١



  

 

ݐ    
ݐ 

 ݕ
ݔ 

ݑ    

٩٧  

و بر ما است که امام زمان خود را اسوه برای خویش قرار دهیم و در 
ها به آن حضرت اقتدا کنیم با خالی بودن ذهن از غیر، و توجه کامل به  زیارت

  با رعایت حال حضور. 7امام حسین
مام فرموده است: عقل خود را برای زیارت فارغ بدار و با ت ;عالمه امینی

  اند:  روایت شده که فرموده 7وجودت به آن حضرت توجه کن، از امام صادق
در زیارت از راه دور، مقتل آن حضرت را در پیش روی خود متمّثل کن ـ 
در قلبت به صورت تصویر و یا اینکه در پیش روی خود آن را ترسیم کن ـ 

غیر او  و ذهن خود را و تمام حواس خود را فارغ بدار ـ یعنی از هر چه
   )١(است خالی کن ـ و عقل خود را تنها به آن متمرکز نما،

تمّثل در پیش رو اولی است و وقتی امام را دیدی و در پیشگاه او توقف 
  اند:  فرموده 7باقرنمودی تکبیر بگو، امام 

فردای قیامت برای او صخره  ،کسی که تکبیر بگوید هنگام رؤیت او
و زمین و  ها گین تر است از آسمانباشد که در میزان عمل او سن می

است، و کسی که در پیش روی  ها و پایین آن ها و بین آن ها آنچه در آن
خداوند » ك لهال اله اّال الله وحده ال شری«تکبیر گوید و بگوید:  7امام

و  ،تر از هر چیز است نویسد برای او رضا و خشنودی خود را که بزرگ
ود را که بزرگ تر از هر چیز است برای او رضا و خشنودی خکسی که 

 9شود که بین او و حضرت ابراهیم و حضرت محّمد بنویسد واجب می
  )٢(در دار الجالل جمع کند. صلوات الله علیهم اجمعینو تمام پیامبران مرسل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اعمال روز عاشورا از عبد الله بن  ٢/۵۶٩این عبارت را در کتاب اقبال االعمال:  ;سید بن طاووس .١

  روایت کرده است. 7سنان و او از امام صادق
. ٢ح ١٠/٣٣٧ :ك الوسائل، مستدر١١۶ح ٢۴/٣٩۶، بحاراالنوار: ٢٣ادب الزائر (مخطوط): ص .٢

 نقل کرده است. 7مشابه آن را از امام باقر ١٢ح ١/٣١١بصائر الدرجات: در  ;صّفار



  

  

٩٨ 
  قد

ر زیارتـ  ٢ ّ  آ   و
ها و  پیش از آنکه امر دوم را ذکر کنیم روایتی را دربارۀ زیارت اهل آسمان

  کنیم. ذکر می 7ها به زیارت امام حسین تیاق آناش

مان ل آ ن وق ا ای زیارت امام   7  
به اهل زمین اختصاص ندارد بلکه هیچ  7شوق زیارت امام حسین

ها نیست مگر اینکه مشتاق زیارت آن حضرت است و از  موجودی در آسمان
  خواهد که به او اجازه زیارت دهد، خدا می

ها هستند،  در هر لحظه تعداد فراوانی از اهل آسمان و در حرم آن حضرت
  روند،  آیند و گروهی باال می گروهی فرود می

پس بر ما الزم است که در هنگام زیارت آن حضرت به عظمت مکان توجه 
ها هستند که برای  داشته باشیم و بدانیم که در آنجا زائر فراوانی از اهل آسمان

  ها را نبینیم،  ما با چشم خود آن هر کدام شأن مهمی است، اگر چه
از اسحاق بن عمار  ;کند روایتی که صدوق و بر این مطلب داللت می

  شنیدم که فرمود:  7گفته است، از امام صادق او روایت کرده است.
خواهد به او اجازه  نیست مگر آنکه از خدا می ها هیچ موجودی در آسمان

آیند و  وهی فرود میرود، همواره گر  7دهد به زیارت امام حسین
  )١(روند. گروهی باال می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقل نموده با این  ٩۶این روایت را در کتاب ثواب االعمال ص ;، صدوق١۵ح ۶/۴۶تهذیب االحکام:  .١

» ك في السماوات واالرضلیس مل«نیست، بلکه » لیس شيء في السماوات«تفاوت که در ابتدای آن 
در کامل الزیارات:  ;. ابن قولویه..»سمان و زمین نیست مگر آای در  فرشته هیچ«باشد، یعنی  می
ك وال نبيّ في لیس مل«اند:  آن را در ضمن حدیثی نقل کرده، با این تفاوت که فرموده ۴ح ٢٧٢ص

 ».هیچ فرشته و پیامبری در آسمان ها نیست مگر...» «السماوات إّال...
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یارت از بزرگ حضور حضرت  7موالی ما حضرت ابا عبد الله ترین آثار ز
ها است، و  استغفار آن حضرت برای آن و 7نزد زّوار امام حسین 3فاطمه

کند بر این  است، و داللت می 7ترین برکات زیارت آن حضرت این از بزرگ
  که فرمودند:  7ر از امام صادقروایت داود بن کثی ،حضور

 ّ3 ّ  9    ّ  7 
.[ ]    

 7نزد زوار قبر فرزندش امام حسین 9همانا فاطمه دختر رسول خدا
  )١(نماید. ها طلب آمرزش می کند و برای آن حضور پیدا می

ریت احمر بسیار کمیاب و جز افراد نادر و کسانی که وجودشان همچون کب
 :کنند. وغیر آن حضرت از سایر معصومین است این حضور را احساس نمی

کنند همان طور که روایتی در زمینه  حضور پیدا می 7نیز نزد زّوار امام حسین
  وارد شده است. 7نزد زّوار امام حسین 9حضور رسول خدا

ی ما حضرت ابا داب زیارت موال ترین آ و توّجه به این مسأله مهم از مهم
ای  گردد به گونه است زیرا با توجه به این نکته حال زائر دگرگون می 7اللهعبد

  دهد. که در زیارت به او حال حضور دست می

تـ  ٣ ود ا و ن زیارات  ی    عار وم و  ّ  ع   و
خواند تا  امر سّوم از امور مهم توجه نمودن زائر است به آنچه در زیارت می

ها  که در ضمن زیارت :ای از معارف اهل بیت رای او معارف ارزندهآنکه ب
ها  همانا در دعاها و زیارت .به صورت صریح یا اشاره ذکر شده حاصل شود

علوم و معارف فراوانی نهفته است که الزم است برای درک حقایق و اسرار آن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١ح ١٠/٢۴٣ك: ، المستدر١۴ح ١٠١/۵۵وار: ، بحاراالن۴ح ١١٨کامل الزیارات: ص .١



  

  

١٠٠ 
  قد

که  کند آنچه را سان کشف میها ان ها دقت نمود، و با دقت در آن در آن
آنچه پیش از دقت و معرفت به  بیشتر ازاش این است که نظر کند به آن  الزمه

  کرده است، آن نظر می
کنیم تا بدانید که در زیارت پیش از  ها را ذکر می در اینجا موردی از آن

خواند بفهمد و بعد از درک آن معنا تفاوت  که انسان معنای آنچه را که می آن
  فراوانی است.
و امثال » ك یا رسول اللهالسالم علی«اید:  های متعّدد خوانده رتشما در زیا

هایی که  گاهزیارتدر عتبات عالیات و  ،این جمله را صد مرتبه بلکه صدها مرتبه
اید که  اید، ولی آیا تا کنون فکر کرده خوانده ،است :مربوط به اهل بیت

ك یا رسول یالسالم عل«گوییم  چیست؟ و از این جمله که می» سالم«معنای 
  شود؟  امثال این جمله شریفه چه چیزی اراده می و از» الله

ما برای شما معنای این جمله را همان طور که در روایت وارد شده بیان 
ان شاء الله بدان توجه کنید و آن را قصد  ،های بعدی کنیم تا در زیارت می

  نمایید.
انس را برای معرفت می گوییم: بر ما الزم است بدانیم که خداوند جّن و 

من جن و انس را جز برای عبادت «آفریده است، خداوند حکیم فرموده است: 
مقصود از عبادت «فرموده اند:  7و موالی ما حضرت ابا عبد الله )١(»نیافریدم

انسان را نیافریده تا جّباران و خداوند ، و »در این آیه شریفه معرفت است
خاطر نرفتن زیر بار عبادت و نرفتن به دنبال ستمگران بر او مسّلط شوند ولی به 

تبارک و تعالی  وندمعرفت معارف دینی مغلوب جّباران و ستمگران شدند، خدا
به سوی خلق فرستادیم، ما فرستادگان خود را با دالئل و براهین روشن «فرماید:  می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۵۶سورۀ ذاریات، آیه .١
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پس فرستادن  )١(»پاخیزند  کردیم تا مردم به عدل و داد به وبا آنان کتاب و میزان نازل
رسوالن برای این است که مردم به عدل و داد عمل کنند، و این عمل ممکن 

گاهی داشته و بدان عامل باشد.   نیست مگر زمانی که انسان به معارف دینی آ
ها به  پس بنابراین تسّلط جباران و ستمگران بر مردم به خاطر عمل نکردن آن

وم این عمل سبب وقوع غیبت موالی دستورات پیامبران و ائّمه اطهار بوده و تدا
گردیده است و استمرار غیبت و ادامه آن به خاطر استمرار  7ما امام زمان

  باشد. می :مخالفت آنان با دستورات پیامبران و ائّمه اطهار
ولی خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش وعده فرموده است که به ظلم و ستم 

سازد، بلکه خداوند بر پیامبر و وصی او و خصومت پایان دهد و آن را ریشه کن 
ها وعده  و اهل بیت او و تمامی امامان و شیعیان آنان عهد و پیمان گرفته و به آن

  فرموده است که زمین را تسلیم آنان نماید.
ها یادآوری آن میثاق  ها و زیارت در نماز 9و معنای سالم ما بر رسول خدا

و تسلیمی که به ما و آنان وعده فرموده است به امید آنکه خداوند به آن سالم 
اند در  تصریح فرموده 7تعجیل فرماید. و به همین مطلب موالی ما امام صادق

  روایتی که آن را داود بن کثیر رّقی از آن حضرت نقل کرده است.
بر » سالم«عرض کردم: معنای  7گوید: به امام صادق داود بن کثیر می

  چیست؟ فرمود:  9رسول خدا
ی که خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را و وصی او، و دختر و دو هنگام

ها پیمان گرفت که  پسرش و امامان دیگر و شیعیان ایشان را آفرید، از آن
(در بالها) صابر باشند و (در برابر دشمنان) پایداری نمایند و مرزداری 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢۵سورۀ حدید، آیۀ .١



  

  

١٠٢ 
  قد

ارک و ها وعده کرد که سرزمین مب کنند و تقوای الهی داشته باشند. و به آن
ها فرود آورد و  ها نماید و بیت المعمور را برای آن حرم امن را تسلیم آن

ها را از  ها آشکار سازد، و آن سقف مرفوع (آسمان برافراشته ) را برای آن
  شّر دشمنانشان راحت فرماید. 

و زمینی را که آن را دگرگون ساخته و سالم گردانیده و آنچه در آن است 
ای که دیگر در آن هیچ ناسازگاری نباشد و در  ه گونهتسلیم آنان نماید ب

  آنجا آنچه را دوست دارند وجود داشته باشد، 
  از تمام امامان و شیعیان ایشان این پیمان را گرفت،  9و رسول خدا

و همانا سالم بر آن حضرت یادآور آن پیمان و تجدید عهد است به این 
الم و سالمت را با تمام آنچه امید که خداوند در آن تعجیل فرماید و آن س

  )١(در آن است برای شما شتاب نماید.
سالم  9پس الزم است بر هر نمازگزار که در نمازش به رسول خدا

ك یا رسول کند و در زیارتش، السالم علی گوید و بر هر زائری که زیارت می می
  : گوید، که بداند معنای سالم بر رسول خدا این است که ه میالل

ن را دگرگون نماید و سالم و سالمت را با تمام آنچه در آن است خدا زمی
و شیعیان ایشان بیت المعمور را  :تعجیل فرماید و برای محّمد و آل محمد

کند مگر در  نازل نماید و سقف مرفوع را آشکار سازد، و اینها تحّقق پیدا نمی
  .فعّجل الله تعالی فرجه الشریدولت کریمانه موالی ما حضرت مهدی 

و از آنچه ذکر کردیم واضح شد که نمازگزار در نمازش و زائر در زیارتش 
را  7با سالمش تعجیل ظهور امام زمان 9هنگام سالم گفتن بر رسول خدا

 9آورد، پس الزم است برای هر نمازگزار و هر زائر که بر رسول خدا به یاد می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠ح ۵٢/٣٨٠، بحاراالنوار: ١٧٢، مختصر بصائر الدرجات: ص٣٩ح ١/۴۵١کافی:  .١
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زد و قلب خود را گوید خود را برای آن دولت باشکوه الهی آماده سا سالم می
  از هر گونه آلودگی پاک نماید.

ارف موجود در ادعیه ترین مع پس ای کاش زائرین محترم بدانند که از مهم
آل گرفتن از دشمنان محّمد و  انتقام و فرج  کردن برای تعجیل دعازیارات و 

  .است تا آن دولت الهی برقرارگردد :محّمد
ها به روشنی و صراحت  و زیارتبسیاری از دعاها و این امری است که در

السالم «طور که در معنای  شود و در برخی با اشاره است همان مشاهده می
  آن روایت را نقل کردیم.» هك یا رسول اللعلی

یـ  ۴ ده  وا دن  آن   زیارات    ود مل 
امر چهارم که مؤثر است در حیات انسان و آن را به حیات طّیبه تبدیل 

گرداند و او را به درگاه ربوبی و والیت اهل  ز امر جاهلیت دور میکند و ا می
عمل کردن به محتوای زیارات است، و به راستی در  ،نماید نزدیک می :بیت

ترین  انسان را به عالی ،اموری است مهم که عمل کردن به آن امور ها این زیارت
  برد. مراتب انسانی باال می

ها مطالب بسیار ارزشمندی از  عاها و زیارتو از امور مهم این است که در د
ها توجه کند تا آنکه  علوم و معارف است و بر زائر است که تا حّد ممکن به آن

ها عمل کند تا برسد به مرتبه محبت شدیدی که  به آن امور معتقد شود و بدان
موجب قرب او به پروردگار و ائّمه اطهار شود، و آن همان موّدتی است که اجر 

  اداش رسالت است و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: و پ
)  ّ  ّ  ً     ()١(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣سورۀ شوری، آیۀ .١



  

  

١٠۴ 
  قد

  خواهم.  بگو برای این رسالت خویش پاداشی جز موّدت خویشاوندانم نمی
  اند:  فرموده 7و موّدت همان طور که امیرالمؤمنین

  )١(».موّدت خویشاوندی اکتسابی است«
شود، بلکه موّدت آن محّبت  یم که به هر محّبتی مودت گفته نمیپس فهمید

شدیدی است که باعث تقّرب انسان به محبوب گردد، پس وقتی محّبت اهل 
اش دوری از  گردد و الزمه ب به آنان میبه این درجه بود موجب تقرّ  :بیت

  باشد. دشمنان آنان نیز می
ین است که برای یاری ایم ا و از لوازم این موّدتی که بدان امر شده

آماده باشیم تا آنکه خدا برای دینش حکم نماید. و  9خویشاوندان رسول خدا
شود از آن جمله در  های فراوانی خوانده می این امری است که در زیارت
  صادر گردیده: :که از اهل بیت 7زیارت موال ابا عبد الله الحسین

ّ    .    ّ)٢(  
  کمک و یاری من برای شما آماده است تا خدا حکم برای دینش نماید.و 

  های آن حضرت آمده است: در بعضی از زیارت
.       ّ  ّ   )٣(  

نصرت و یاری من برای شما مهّیا است تا خدا به امرش حکم کند و او 
  بهترین حاکم است.

  ها این گونه وارد شده: و در بعضی از زیارت
.       ّ  ّ   )٤(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧۴/١۶۵، بحاراالنوار: ۵٠۶، نهج البالغه، صبحی صالح: ص٩٧تحف العقول: ص .١
    .١٠٧مزار مفید: ص .٣  .٢٣٠الزیارات:  کامل .٢
   .٢١٨کامل الزیارات: ص .٤
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و او بهترین حکم  کمک من برای شما آماده است تا آنکه خدا حکم کند
  کننده برای دین من است.

  نیز آمده است: 7العباس و در زیارت موالی ما حضرت ابا الفضل
    ّ  ّ  .   )١(  

ویاری من برای شما آماده و مهیا است تا خدا حکم کند و او بهترین حکم 
  کنندگان است.

پس بنابراین بر زائر الزم است که به این امر توجه کند و همواره برای یاری 
آماده باشد تا خدا به دینش حکم کند و وقتی  7حضرت صاحب الزمان

ودت ذوی القربی است ادا نموده، و این از آثار چنین بود اجر رسالت را که م
  ها و عمل به محتوای آن هاست. دقت در متن زیارت

شود، دعا کردن  شمرده می 7و از اموری که نصرت و یاری امام زمان
های شریف و در اماکن مقدسه  برای تعجیل ظهور آن حضرت در زمان

که خدا اجابت و در زیر گنبد مطهر است  7مخصوصًا در حرم امام حسین
دعا را در آن جا  قرار داده است، و بر هر زائری است که بداند بهترین دعا و 
الزم ترین دعا، دعا برای تعجیل فرج است و بر آنان است که آن را بر همه 
دعاهای خود و حوائج خویش در هنگام دعا در زیر گنبد مطهر و در همه 

و تعالی به خاطر این دعا که برای عتبات مقدسه مقدم بدارند تا خداوند تبارک 
  اند به ایشان نظر رحمتی نماید. نموده عّجل الله تعالی فرجه الشریفولّی او امام منتظر 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢۵٧کامل الزیارات: ص .١



  

  

١٠۶ 
  قد

ر و زمان وم عام  ان  ظ   اول 
در حرم  7متأّسفانه اکثر زائرین از دعا کردن برای تعجیل فرج امام زمان

فل اند و اگر این کثرت غفلت و در زیر گنبد شریف غا 7موال ابا عبد الله
کنیم که  خود را نسبت به ساحت مقدس آن حضرت بدانیم به خوبی درک می

آن امام غریب اول مظلوم است در عالم در این عصر و زمان، بعضی از قضایایی 
  کنیم: کند ذکر می که بر مظلومیت آن حضرت داللت می

گفته است: به  ;ـ حجة االسالم و المسلمین حاج سید اسماعیل شرفی ١
مشغول زیارت  7ف شدم و در حرم مطهر سید الشهداءعتبات مقدسه مشرّ 
دانستم که دعای زائر در باالی سر مقدس آن حضرت  بودم و چون می

مرا  7مستجاب است در آنجا از خدا خواستم که به دیدار موالیم امام زمان
  شن گرداند.ق نماید و چشمانم را با تماشای چهره مبارک آن حضرت رو موفّ 

در همان حال که مشغول زیارت بودم خورشید جمال حضرتش درخشید و 
من با آنکه در حین تشرف به خدمتش او را نشناختم ولی قلبم میل شدیدی به 

  سوی او نمود، سالم کردم بر آن حضرت و سؤال کردم شما کیستید؟ فرمود: 
»   ّ   م، من اّول مظلوم در عالم هست»  

کردم  من مقصود آن حضرت را از این کالم شریفش ندانستم و با خود خیال
از علمای اعالم در نجف اشرف هستند و چون مردم توّجهی به ایشان  که ایشان

ندارند معتقد است که اول مظلوم در عالم است و از دیدگانم پنهان شد، وقتی 
عالی دعایم را اجابت غایب شد به خود آمدم و فهمیدم که خداوند تبارک و ت

بوده است، ونعمت مالقاتش خیلی کوتاه  7نموده و او موالیم امام زمان
  مدت بود و به سرعت از من زایل گردید.

  در عالم مکاشفه به یکی از علمای قم فرمودند: 7ـ امام حسین ٢
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١٠٧  

توانید  مهدی ما در عصر خودش مظلوم است، دربارۀ آن حضرت آنچه می
سید، گفتگو دربارۀ شخصیت این امام معصوم در سخن بگویید و بنوی

است، چون همه در مرتبه  :حقیقت گفتگو دربارۀ همه معصومین
عصمت و والیت و امامت یکسان هستند و چون زمان، زمان آن حضرت 
است سزاوار است که پیرامون شخصیت آن حضرت بیشتر گفته شود، و 

  در ادامه سخنانشان فرمودند:
نم که دربارۀ مهدی ما زیاد سخن بگویید و بنویسید، ک دوباره تأکید می

همانا مهدی ما مظلوم است و الزم است بیش از آنچه تا کنون دربارۀ آن 
  )١(گفته شود و نوشته شود. ،حضرت گفته شده و نوشته شده

را،  صلوات الّله علیه فرمایش موالیمان حضرت ابا عبد الله الحسینامر و پس 
 بشنوید  واطاعت کنید.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۵١صحیفۀ مهدّیة: ص .١



  

  

١٠٨ 
  قد

ن رت امام  دان  ور  ن   داش   7ا و 

کنیم که بر فضیلت و گریستن و  در اینجا به مناسبت روایاتی را ذکر می
  داللت دارند. 7تابی نمودن بر موالی ما امام حسین بی

در کامل الزیارات از مسمع بن  عبد الملک و او از امام  ;ـ ابن قولویه ١
  که فرمودند: روایت کرده است 7صادق

 8ای مسمع، تو از اهل عراقی، آیا به زیارت قبر حسین بن علی
  روی؟ می

عرض کردم: نه، من نزد اهل بصره مردی مشهور هستم و نزد ما کسانی 
ها و غیر ایشان زیاد  های خلیفه اند و دشمنان ما از ناصبی هستند که پیرو خواسته

را نزد پسر سلیمان گزارش دهند و ها حال م هستند و من ایمن نیستم از اینکه آن
   در نتیجه او با من کاری کند که عبرت دیگران گردد.

آوری ظلمی را که به آن حضرت روا  آیا به یاد میفرمود:  7امام
  عرض کردم: آری، داشتند؟ 

  دهی؟ تابی از خود نشان می کنی و بی فرمود: آیا جزع می
حضرت چنان دچار غم  عرض کردم: آری، به خدا قسم، با یاد مصائب آن

کنم که اهل و عیالم اثر آن را در من مشاهده  شوم و گریه می و غصه می
ام آشکار  ورزم و اثر آن در چهره کنند و در آن حال از خوردن امتناع می می
  فرمود: 7شود، امام می

   ،  
شوی که برای  های تو، بدان تو از کسانی محسوب می رحمت خدا بر گریه

کنند و از کسانی هستی که در شادمانی ما شادمان  تابی می ا جزع و بیم
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١٠٩  

و در خوف ما خائف و هنگام امن ما در   و در حزن و اندوه ما اندوهناک
  امان هستند.

بدان که تو در هنگام مرگ حضور پدرانم را خواهی دید که به ملک الموت 
تر از هر چیزی است دهند بر  نمایند و بشارتی که به تو می سفارش تو را می

و خواهی دید که ملک الموت نسبت به تو دلسوزتر و مهربان تر از مادر 
  )١(باشد. نسبت به فرزندانش می

روایت کرده  7ـ در همان کتاب از محّمد بن مسلم و او از امام باقر ٢
  فرمودند: می 8است که فرمودند: حضرت علی بن الحسین

گریه کند تا اشک بر  7ینهر مؤمنی که به خاطر شهادت امام حس
کند که  در بهشت مرحمت هایی شود خداوند به او غرفه اش جاری گونه
شود  اش جاری هر مؤمنی که اشک او بر گونهگردد و در آن ساکن ها مدت

خداوند به او در بهشت  ،ایم به خاطر اذیت و آزاری که ما از دشمن دیده
  در جایگاه صدق جای دهد.

زاری رسد و بگرید تا اشک بر ما به او اذیت و آ و هر مؤمنی که در راه
و اش جاری گردد خداوند تبارک و تعالی اذیت و ناراحتی را از او بگرداند  گونه

  )٢(در قیامت او را از خشم و غضب خویش و از آتش دوزخ ایمن دارد.
کامل الزیارات به سند خودش از علی بن ابی کتاب در  ;ـ ابن قولویه ٣

  شنیدم که فرمودند: 7ده است که گفت: از امام صادقحمزه روایت کر 
گریستن و جزع کردن برای بنده در هر امری مکروه و ناپسند است جز بر 

که گریه کردن و جزع نمودن بر آن حضرت مکروه  8حسین بن علی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١ح ۴۴/٢٨٩، بحاراالنوار: ٧ح ٢٠٣کامل الزیارات: ص .١

 .٨٣، ثواب االعمال: ص١ح ٢٠١کامل الزیارات: ص .٢



  

  

١١٠ 
  قد

  )١(شود. نیست بلکه مأجور است یعنی به او اجر و پاداش داده می
روایت کرده  7فوف و او از امام صادقـ در همان کتاب از ابوهارون مک ۴

  است که در ضمن حدیثی طوالنی فرمودند: 
شود و از دیدگان او به مقدار بال  7کسی که نزد او یادی از امام حسین

مگسی اشک بیرون آید ثواب او بر خداوند است و خداوند به کمتر از 
  )٢(شود. بهشت برای او راضی نمی

ایت کرده است که گفت: از حضرت علی ـ و در همان کتاب از منذر رو  ۵
  شنیدم که فرمود: 8بن الحسین

اشک بیرون آید، و چشمان  ای هکسی که از دیدگان او در مصیبت ما قطر
از بهشت  هایی او در مصیبت ما اشک آلود شود، خداوند او را در غرفه

  )٣(ساکن گرداند و در آن روزگارهایی بماند.

روایت کرده است که گفت: در محضر  ـ و در همان کتاب از ابوبصیر ۶
کردم، در این هنگام  بودم و با آن حضرت گفتگو می 7مقدس امام صادق

او خوش آمد گفت و او را به سینه چسبانید و  به 7فرزند ایشان وارد شد، امام
  بوسید و فرمود: 

خداوند خوار گرداند کسی را که شما را خوار گرداند و انتقام گیرد از کسانی 
دارند، ویاری نکند کسانی را که ترک یاری شما نمایند  ه شما ستم رواکه ب

و لعنت کند کسانی را که شما را به قتل رسانند، و خدا برای شما 
سرپرست و حافظ و یاور است. گریه بانوان و پیامبران و صّدیقین و شهدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢ح ۴۴/٢٩١، بحاراالنوار: ٢ح ٢٠١کامل الزیارات: ص .١

 .٣٣ح ۴۴/٢٩١، بحاراالنوار: ٣ح ٢٠٢کامل الزیارات: ص .٢

  .۴ح ٢٠٢کامل الزیارات: ص .٣
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١١١  

  و فرشتگان آسمان بر شما طوالنی گردید، 
   گریستند و فرمودند: 7سپس امام

بینم حالتی به  را می 7ای ابا بصیر هنگامی که فرزندان امام حسین
توانم خود را نگهدارم به خاطر ظلمی که به پدر  دهد که نمی من دست می

  بزرگوارشان و خود آنان شد.
زند، همزمان  گرید و ضّجه می بر آن حضرت می 3ای ابوبصیر، فاطمه
موّکل بر جهنم صدای  زند، فرشتگان کشد و فریادی می جهّنم نفسی می
شنوند و از ترس آنکه مبادا از درون آن آتش زبانه کشد و  فریاد آن را می

بیرون ریزد یا دود آن بیرون ریزد و همۀ اهل زمین را بسوزاند آن را فورًا 
کنند و  کنند و تا مادامی که گریان و ناالن است آن را کنترل می مهار می

خاطر ترسی که بر اهل زمین دارند و  بندند به های آن را محکم می درب
  گیرد. آرام نگیرد آرام نمی 3جهّنم تا مادامی که حضرت فاطمه
ها وارد  بعضی از آنشکافته شودند، و همانا دریاها نزدیک است که 
ای بر آن  ای از آن نیست مگر آنکه فرشته بعضی دیگر شوند، و هیچ قطره

شنود با بال  را میموّکل است و لذا هنگامی که صدای خروش آن 
کند و آن را محبوس  خودش از هیجان و طغیان آن جلوگیری می

  گرداند، و این به خاطر بیم و هراسی است که بر ساکنان زمین دارند می
گریند و  ها می و پیوسته فرشتگان بیمناک هستند و به خاطر گریستن آن 

ش و آنانکه نمایند و اهل عر  خوانند وبه درگاه او تضّرع می خدا را می
کنند و صدای فرشتگان به تقدیس  اند همه تضرع می پیرامون عرش

پروردگار باال رود به خاطر ترسی که بر اهل زمین دارند و اگر صدایی از 
ها به زمین برسد اهل زمین بی هوش بر زمین افتند و  صداهای آن

  ها از هم بپاشند و زمین اهل خود را دچار تزلزل نماید. کوه



  

  

١١٢ 
  قد

گوید: عرض کردم: فدای شما شوم به راستی این امر عظیم  می ابوبصیر
ای ـ عظیم تر است،  است. فرمود: غیر آن ـ یعنی آنچه را که نشنیده

  سپس به من فرمودند: 
     ّ   ،   ؟3 

را یاری  3ای ابوبصیر، آیا دوست نداری از کسانی باشی که فاطمه
  نمایند؟ با آن حضرت همدردی می 7در مصیبت امام حسیننمایند، و  می

ای که  به گونه فرمودند گریستماین سخن را  7ابوبصیر گوید: وقتی امام
نتوانستم سخن بگویم، سپس امام برخاسته و به طرف مصّلی رفتند و به دعا 

خارج شدم و آن شب را نه مشغول شدند، آنگاه از نزد آن حضرت با آن حال  
ای بردم و نه خواب به چشمانم آمد، روزه دار و ترسان صبح کردم  بهرهاز طعام 
اند، من  شرفیاب شدم و هنگامی که دیدم آن حضرت آرام گرفته 7تا نزد امام

  )١(آرام گرفتم و خدا را حمد و سپاس نمودم که عقوبتی بر من نازل نفرمود.
مود و او از در کتاب امالی به سند خود از ابراهیم بن ابی مح ;ـ صدوق ٧

  روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمودند: 8حضرت علی بن موسی الرضا
  ّ7 ...      

پلک چشمان ما را مجروح  7همانا روز مصیبت و شهادت امام حسین
ساخته و اشک از دیدگان ما جاری نموده، عزیز ما را در سرزمین اندوه و 

و ما را دچار اندوه و بال کرده است، پس بر مثل  خوار گردانده ،بال
باید گریه کنندگان گریه کنند، بدون تردید این گریه گناهان  7حسین

  )٢(بزرگ را فروریزد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٨ص ۴۵، بحاراالنوار: ج٩ح ١۶٩کامل الزیارات:  .١
 .١٨ح ٢٨۴ص ۴۴، بحاراالنوار: ج٢ح ١٢٨امالی صدوق: ص .٢
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١١٣  

نه برای رسیدن به اجر و پاداش است بلکه  7گریه بر امام حسینالبته که 
  دارد. بزرگی مصیبت و عظمت شأن آن، چشم را به گریه وا می

ر تو گریان است نه به خاطر اجر و پاداش/بلکه به خاطر خودت چشم من ب
  گرید. چشم من می

های من خیس  زمین کربال از خون مطهر شما خیس گردیده/چرا از اشک
  )١(نگردد.

گریسته، هر پیامبر و وصی و آنچه خدا آفریده  7هر چشمی بر امام حسین
هر سنگ و کلوخی بر  های بیابان و ماهیان دریا و از پرندگان آسمان و وحشی

  شما گریسته است.
و سائر اهل  3و حضرت فاطمه زهرا 9و قبل از هر چیز رسول خدا

  اند و سپس سائر کائنات و موجودات. گریسته :بیت
روایت کرده است  7به سند خود از جابر و او از امام باقر ;ـ ابن قولویه ٨

  فرمودند: 7که فرمود: امیرالمؤمنین
کره و خرما بود  ،ما آمدند، در خانه مقداری شیر به دیدار 9رسول خدا

 9را برای پذیرایی نزد رسول خدا ها ایمن هدیه آورده بود، آن که ام
آوردیم حضرت میل فرمودند، سپس از جا برخاستند و به گوشه خانه 
رفتند و چند رکعت نماز خواندند و در آخرین سجده خود به شّدت 

ور احترام و تعظیم آن حضرت، عّلت گریستند، هیچ کدام از ما به منظ
از جا برخاست و رفت در دامن آن  7گریه ایشان را نپرسید، حسین

حضرت قرار گرفت، و عرض کرد: ای پدر، به خانه ما وارد شدید هیچ 
چیز ما را آن گونه مسرور نکرد، سپس گریستید و گریه شما ما را غمگین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣۵٧ص ٢، شجره طوبی: ج١٣۶المجالس الفاخرة: ص .١



  

  

١١۴ 
  قد

  نمود، چه چیز شما را به گریه واداشت؟ 
نزد من آمد و به  7هم اکنون جبرئیل ،فرمود: پسرم 9خدا رسول

  من از کشته شدن شما و پراکندگی قبور شما خبر داد.
عرض کرد: پدر جان، کسی که قبور ما را با آن  7امام حسین

  پراکندگی اش زیارت کند، چه پاداشی خواهد داشت؟ 
گروهی از امت من هستند که به  ها فرمود: پسرم، آن 9رسول خدا

جویند و بر من سزاوار است که روز  روند و بدان تبّرک می زیارت شما می
را برهانم و از  ها قیامت به دیدار آنان روم و از هول و هراس قیامت آن

گناهانی که مرتکب شده اند نجاتشان دهم تا مبتال به عقوبت نشوند و 
  )١(را دربهشت ساکن گرداند. ها خدا آن

  روایت کرده است که فرمودند:  7ـ و نیز از امام صادق ٩
وارد شدند در حالی که چشمان  9بر رسول خدا 3حضرت فاطمه

عّلت گریه آن حضرت را جویا  3گریان بود، فاطمه 9رسول خدا
به من خبر داد که اّمتم  7فرمودند: جبرئیل 9شد، رسول خدا

با شنیدن این خبر جزع نمود و بر او  3فاطمه .کشند را می 7حسین
به آن حضرت خبر داد که از فرزندان او  9آمد، رسول خدا بسی دشوار

به ناحق  های کسی است که فرمانروای عالم خواهد شد ـ و انتقام خون
برخواهد گرداند  ها ریخته را خواهد گرفت و حق غصب شده آنان را به آن

  )٢(از شنیدن این خبر خشنود و آرام گردید. 3ـ فاطمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩ح ١٢۵کامل الزیارات: ص .١

 .١٩ح ۴۴/٢٣۴، بحاراالنوار: ٨ح ١٢۵کامل الزیارات: ص .٢
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١١۵  

روایت کرده است که  7از امام صادقبه سند خود  ;ـ ابن قولویه ١٠
  فرمودند:

کردند و فرمودند: ای  7نگاهی به امام حسین 7امیرالمؤمنین
عرض کردند: ای پدر، من سبب  7سبب گریۀ هر مؤمن. امام حسین

  )١(گریۀ هر مؤمنم؟ فرمودند: آری پسرم.

ـ و نیز به سند خود از هارون بن خارجه روایت کرده است که گفت: در  ١١
امام حسین ـ درود خدا بر او و لعنت خدا بر قاتل او از  7ر امام صادقمحض
گریستند و ما نیز گریه کردیم، آنگاه سر  7امام صادق ،نمودیمیاد باد ـ 

  اند:  فرموده 7مبارک خود را بلند کرده و فرمودند: امام حسین
 ّ     ،   .    

کند مگر آنکه گریه  منی از من یاد نمیمن کشتۀ اشک هستم، هیچ مؤ
  )٢(کند. می

أنا قتیل «اند:  مرحوم عّالمه مجلسی بعد از ذکر این حدیث در بیان آن گفته
ای هستم که به اشک و گریه نسبت داده شده و  یعنی من کشته شده» العبرة

سبب آن هستم و یا اینکه من با اشک و گریه و حزن و سختی حال کشته 
  )٣(تر است.حتمال اّول ظاهر ام، و ا شده
ـ و نیز به سند خود از ابو هارون مکفوف روایت کرده است که گفت:  ١٢

  شرفیاب شدم، به من فرمود:  7خدمت امام صادق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠ح ۴۴/٢٨٠، بحاراالنوار: ١ح ٢١۴کامل الزیارات: ص .١

 .۵ح ۴۴/٢٧٩، بحاراالنوار: ۶ح ٢١۵کامل الزیارات: ص .٢

 .۶ذیل ح ۴۴/٢٧٩بحاراالنوار:  .٣



  

  

١١۶ 
  قد

  ای برایم بخوان، من اشعاری را خواندم،  از اشعاری که گفته
فرمود: نه، همان طور که در جمع خودتان و در کنار قبر آن  7امام 

  خوانی بخوان، من این شعر را خواندم: حضرت می
 فقل ألعظمه الزکّیة   امرر علی جدث الحسین
های پاک و  گذر کن/ و به آن استخوان 8بر قبر مطهر حسین بن علی

  ...مطّهر بگو
 7با شنیدن آن گریستند و من از خواندن خودداری نمودم، امام 7امام

دتر بخوان، من این شعر را فرمودند: بگذر و من گذشتم، سپس فرمودند: زیا
  خواندم:

 كوعلی الحسین فاسعدي ببکا   كیا مریم، قومي فاندبي موال
ای مریم، برخیز و بر موالی خود ناله و زاری نما / و با گریه خود 

  )١(را یاری نما. 7حسین

تر و با  باشد گریه او عمیق هر مقدار که معرفت انسان به آن حضرت بیشتر
حضرت  :ها را در میان ائّمه طاهرین ترین گریه طوالنیو  تر است. ارزش
داشته و دارد که او بیش از هزار سال است بر آن حضرت ناله  7مهدی
  )٢(گرید. کند و می می

  در مناجاتش با پروردگار عالم عرض کرد:  7ـ حضرت موسی ١٣
  ؟ای هبرتری داد ها را بر سایر امت 9پروردگارا چرا اّمت محمد

  و تعالی فرمود: به خاطر ده خصلت،  خداوند تبارک
بدان عمل  ها که آن هایی عرض کرد: آن خصلت 7حضرت موسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢۵ذیل ح ۴۴/٢٨٧، بحاراالنوار: ۵ح ٢١٠کامل الزیارات: ص .١

 .٢/٣٧٠: 7لمات االمام المهدیالمختار من ک .٢
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١١٧  

   ؟عمل کنند ها کنند چیست تا من به بنی اسرائیل دستور دهم به آن می
خداوند تبارک و تعالی فرمود: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، جمعه، 

  جماعت، قرآن، علم، و عاشورا.
  فرمود:د: پروردگارا عاشورا چیست؟ عرض کر  7حضرت موسی

سرایی  و مرثیه 9عاشورا گریه کردن و تباکی نمودن بر سبط رسول خدا
  است. 9و عزاداری کردن در مصیبت فرزند پیامبر مصطفی

نیست از بندگان من در آن زمان که گریه کند یا خود  ای های موسی، بند
عزیه داری نماید مگر آنکه را شبیه گریه کنندگان گرداند و بر فرزند پیامبر ت

نیست که از مال خود طعام یا غیر  ای هبهشت پاداش او است، و هیچ بند
انفاق کند مگر آنکه هر درهم  9طعام در راه محبت فرزند دختر پیامبر

او را به هفتاد درهم در دنیا برکت دهم، و در آخرت موررد عفو خویش قرار 
جاللم هیچ مرد یا زنی نیست که  دهم، و گناهانش را بیامرزم، به عّزت و

اشک چشمانش در روز عاشورا جاری شود و لو به اندازه یک قطره، مگر 
  )١(آنکه برای او اجر و پاداش صد شهید نوشته شود.

     (هنگامی که آیه شریفه  9ـ رسول خدا ١۴
ه از شما عهد و پیمان گرفتیم ای بنی اسرائیل، به یاد آورید هنگامی را ک«، )٢()

ـ در مورد یهودیان، یهودیانی که عهد و پیمان خداوند » که خون یکدیگر را نریزید
را نقض کردند و شکستند و رسوالن الهی را تکذیب نمودند و اولیای خداوند 

  را به قتل رساندند ـ نازل شد فرمودند:
  یهود این امت؟  ها هستند از به شما خبر دهم از کسانی که مشابه آن 

  عرض کردند: آری، ای رسول خدا،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .٨۴سورۀ بقره، آیۀ .٢  .٣/١٨۶مجمع البحرین:  .١



  

  

١١٨ 
  قد

بندند که از اهل آیین من هستند  فرمود: گروهی از امت من به خود می
دانند) بهترین ذریه من و پاک ترین فرزندان مرا به  (خود را مسلمان می

دهند و دو فرزندم حسن و  رسانند شریعت و سنت مرا تغییر می قتل می
رسانند همان طور که گذشتگان این  را به شهادت می 8حسین

گاه باشید که خدا این .یهودیان حضرت زکریا و یحیی را کشتند را  ها آ
را لعنت فرمود، و بر باقی مانده ذراری  ها کند همان طور که آن لعنت می

از فرزندان امام  ای هپیش از قیامت، هدایت شده و هدایت کنند ها این
را  ها مود و با شمشیر دوستانش آنرا مبعوث خواهد  ن 7حسین مظلوم

  به جهنم خواهد فرستاد.
گاه باشید، خداوند قاتالن امام حسین و دوستان و یاران آنان و کسانی را  آ

  که بدون عّلت و تقّیه از لعن آنان ساکت اند لعنت خواهد نمود. 
  ،        ّ  

 ... ً  ً     
گاه باشید، خداوند بر گریه کنندگاِن از روی محبت و دلسوزی بر امام   آ

و کسانی که دلهایشان  ،، و لعن کنندگان بر دشمنان ایشان7حسین
  فرستد. ، درود میشان استای دشمنی نسبت به دشمنانپر از غضب و 

گاه باشید و بدانید کسانی که به کشتن امام حس رضایت دارند با  7ینآ
و یاری  7قاتالن آن حضرت شریک هستند، بدانید قاتالن امام حسین

  کنندگان آنان و حامیان و پیروان آنان از دین خداوند خارج هستند. 
خداوند تبارک و تعالی به مالئکه مقّرب خود دستور داده است که 

در را گرفته و به خازنان  7گریه کنندگان بر امام حسین های اشک
را با آب حیات مخلوط کنند تا شیرینی و  ها بهشت تحویل دهند و آن
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١١٩  

  گوارایی آن هزار برابر گردد. 
خوشحال و  7کسانی را که به قتل امام حسین های و نیز مالئکه گریه

خندان هستند گرفته در هاویه ببرند و با حمیم بیامیزند تا هزار برابر به 
به وسیله آن عذاب کسانی که به حرارت آن و شدت عذاب آن بیفزاید و 

  )١(شدید گردد. :شوند از دشمنان آل محمد آنجا منتقل می

طا ای  ّع  داش زیاد  ن دن ا و   7 امام 

اجرت و جزای در روایات گاهی به معنای پاداش عمل و جبران آن به چیز 
د جبران عمل به مثل رود، زمانی که اجرت و جزا، به این معنا باش دیگر به کار می

  : فرماید در کتاب کریمش می تعالیو  تبارکباشد، لذا خداوند  آن یا چند برابر آن می
انجام دهد ده برابر مثل آن به او پاداش داده  ای حسنهکسی که «

شود  شود و کسی که گناهی مرتکب شود جز به مثل آن مجازات نمی می
  )٢(».شوند ظلم نمی ها و آن

شریفه جزای گناه مثل آن و پاداش حسنه ده برابر مثل آن پس در این آیه 
  گفته شده است، این معنای اّول برای جزا و پاداش.

و گاهی لفظ جزا یا اجر نه به معنای پاداش عمل بلکه به معنای عطایی برای 
برد و وقتی اجر به این معنی باشد دیگر به مثل آن یا ده برابر مثل  عمل به کار می
باشد و خداوند تبارک و تعالی گاهی اجرت  ه به غیر حساب میآن نیست بلک

کند یعنی در عطای او نه حدی و نه  بعضی از عاملین را به این معنا عطا می
   حسابی است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧ح ۴۴/٣٠۴، بحاراالنوار: ٢۵٨ح ٣۶٨: ص7تفسیر امام عسکری .١

   .١۶٠سورۀ انعام، آیۀ .٢



  

  

١٢٠ 
  قد

باشد صبر است، همان طور  از اعمالی که اجر و پاداش آن به حساب نمی
  که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 

) ّ  ّ   ( )١(  
  ».دنکن پاداش خود را بدون حساب دریافت میهمانا صبرکنندگان اجر و«

خداوند در این آیه شریفه تصریح فرموده که اجر صبر کنندگان بدون 
و واضح است که صبر  .عطای الهی به آن هاست ،حساب است، زیرا  این اجر

ال خارج از حّد و اندازه در ماجرای کرب 7موالی مظلوم حضرت ابا عبد الله
  نویسد:  بوده است، مرحوم شیخ جعفر شوشتری در خصائص الحسینّیه می

از صبر او فرشتگان «، دربارۀ آن وارده شده: 7و اّما صبر امام حسین
، قدری در احوال آن حضرت »آسمان به حیرت افتاده و شگفت زده شدند

های  افتاده، بر روی ریگ اندیشه کن و تصّور کن آن وقتی را که بر روی زمین
داغ بیابان تمام بدن مجروح از تیرهای بی شمار، سر مبارک شکافته، پیشانی 
نازنین او شکسته، سینه مطهرش ُخرد شده از تیرها، و سوراخ شده از تیر سه 
شعبه، تیری در گلوگاه، تیری در زیر زنخ و تیری در حلق شریف آن حضرت، 

ها خشکیده از عطش، قلب سوخته  ته، لبزبان مجروح گشته، جگر آتش گرف
اند، دل شکسته از  در اطراف او بر زمین افتاده کهاز مالحظه شهدای کربال 

مالحظه عیال که در طرف دیگرند، کف دست بریده شده از ضربه زرعة بن 
ای در پهلو اصابت کرده، محاسن و سر به خون خضاب  شریک ملعون نیزه

شنود، چشمان  عیال و شماتت از دشمنانش میشده، صدای استغاثه از اهل و 
ها آه  ها و مصیبت بیند و با تمام این داغ ها را می کند کشته مبارک را که باز می

گوید بر حکم و  کند و تنها می ای اشک از چشم جاری نمی کشد و قطره نمی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠سورۀ زمر، آیه .١
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١٢١  

رس کمک ای جز تو نیست، ای فریاد شایسته فرمان تو صابرم، هیچ معبود
  ر زیارت این عبارت آمده است:خواهان، و د

      .  
  )١(ها به تعّجب درآمدند و شگفت زده شدند. از صبر تو فرشتگان آسمان

از اجر  7و از آنچه خداوند تبارک و تعالی به موالی ما حضرت ابا عبد الله
یه و پاداش عطا کرده، اجر و پاداشی است که به زّوار آن حضرت و گر 

  فرماید و آن بدون حساب است. کنندگان بر او مرحمت می
پس آنچه در روایات وارد شده از اجر و پاداش فراوان نسبت به زائرین و 

 و از عطای الهی ،الهی به آنان است کنندگان بر آن حضرت، از باب عطای  گریه
  فرماید:  عطایی است قطع نشدنی و پیوسته، همان طور که در قرآن کریم می

)       ّ     ّ

 ّ    ّ   ()٢(   
ّما آنان که سعادتمند شدند در بهشت هستند و در آنجا همیشه خواهند ا

و زمین برپا است مگر آنچه پروردگارت بخواهد و  ها بود مادامی که آسمان
  ست.این عطایی قطع نشدنی ا
را روزی ما و شما گرداند و عطای قطع  7خداوند زیارت موال ابا عبد الله

  نشدنی به ما و شما مرحمت فرماید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٠٨. سورۀ هود، آیه٢  .٣٩الخصائص الحسینیة: ص .١



  

  

١٢٢ 
  قد

یاد  دعای امام صادق ی و  و  ی     7ع و 
ن د ا ا رت ابا  ن   7ای زا

در مصالی خود نماز خواندند و چون از نماز فارغ شدند  7امام صادق
  ونه دعا کردند:این گ

...خدایا دشمنان ما خروج ایشان را مورد مالمت و سرزنش خویش قرار 
مخالفت کرده و به  ها از این حرکت نشد و با آن ها دادند ولی مانع آن

  سوی ما سفر نمودند، 
 ّ       ّ ،  ّ      

 ّ ّ     ،  ّ        
 ،  ّ         ،   

 ّ    ...  
را تغییر داده مورد ترحم قرار  ها را که تابش آفتاب آن ها پس تو این چهره

شود و  گذاشته می 7را که بر روی قبر ابی عبد الله ها این گونه ،بده
شود مورد ترحم قرار بده، این دیدگانی را که از روی محبت بر  رداشته میب

را  هایی جاری گشته مورد ترحم خویش قرار بده، این دل ها ما اشک آن
که به جزع افتاده و به خاطر ما سوخته اند مورد ترحم خویش قرار بده، 

یش قرار را که به خاطر ما بلند شده مورد ترحم خو ها و فریاد ها این ناله
دهم تا در  و این ارواح را نزد تو به ودیعه قرار می ها بده، خدایا من این بدن

  روز عطش از حوض کوثر سیراب فرمایی.
  )١(کرد در حالی که در سجده بود. این گونه دعا می 7پیوسته امام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١۴/١۴۶۴، الوافی: ١۴ح ٣٣۴، المزار الکبیر: ص٢ح ٢٢٨رات: ص، کامل الزیا١١ح ۴/۵٨٢کافی:  .١
 .۴ح ١٠/٢٣١ك: ، المستدر۶ح ١۴/۴١٢، وسائل الشیعه: ٣٠ح ١٠١/٨، بحار االنوار: ١٢ح
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١٢٣  

از زائرین کسی که دارای این اوصاف باشد که در دعا ذکر شده ودیعه امام 
وند خواهد بود تا خداوند او را از حوض کوثر سیراب نزد خدا 7صادق

گرداند. و از دعا استفاده می کنیم که اشک ریختن و بی تابی کردن و سوزش 
  دل و ناله و فریاد از اسباب نزول رحمت الهی به سوی زائران است.

ݓ ݔ   ݓ  ݓ ݒ  کݑ  ݑ  ݒ ݔ   ݓ  ݒ  ی ݐ   ݓ  ݒ ݖ     ݓ 
حکایت از بعضی از مجامع » دار السالم«محّدث نوری در کتاب خود 

 7امام سّجادغذایی پیش روی حضرت : روزی از روزها آب و که استکرده 
را در  7گرسنگی و تشنگی پدر بزرگوارش امام حسین 7گذاشته شد، امام

ند به سرزمین کربال به یاد آورد، عقده گلویش را گرفت و گریه بسیاری کرد
طوری که از شدت گریه لباس حضرت خیس گردید و آنگاه دستور دادند که 
غذا را از پیش روی مبارکش بردارند. در همین هنگام یک نفر نصرانی وارد شد 
و سالم کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا، دست خود را پیش آر، من شهادت 

دهم که  می دهم که معبودی جز خداوند شایسته پرستش نیست و شهادت می
رسول خدا است و اینکه حضرت علی امیرالمؤمنین ولی  9حضرت محّمد

خدا و حجت او بر خلق است، و شما ای موالی من حجت خدا بر خلق او 
  هستید، و حق در شما و با شما و به سوی شما است.

به او فرمودند: چه چیز تو را ناراحت نموده و از دین و مذهبت و  7امام
و آیین یارانت خارج کرده است؟ عرض کرد: ای سرور و نظرات پدرانت 

فرمودند: ای برادر  7ام، امام موالی من، این به خاطر خوابی است که دیده
ای؟ گفت : ای سرور من، دیدم گویا از خانه ام به  نصرانی در خواب چه دیده

قصد دیدن بعضی از برادران خارج شده ام، در بین راه فکرم سرگردان و ذهنم 
دانستم  ها را در مقابلم بسته دیدم و نمی از دست داده و راه را گم کرده و راه را



  

  

١٢۴ 
  قد

بردم از  به کجا روی آورم، در همین اثنا که در حیرت و سرگردانی به سر می
پشت سر صدای صیحه و ناله و فریاد و تکبیر و تهلیل شنیدم که به آسمان 

، اسب سوارانی و رفت، به پشت سرم التفاتی نمودم لشکری را دیدم می
ها  ها دیدم، از پشت سر آن ای را دیدم و سرهایی را بر سر نیزه های برافراشته پرچم

ها زنان و اطفال و اثاث                        شترهای الغری را مشاهده کردم که بر آن
حمل شده بود، در میان آن زنان و اطفال جوانی را دیدم که در نهایت رنج و 

های او به وسیله غل آهنین  شتری سخت اندام سوار، و سر و دستپریشانی بر 
های او بر  به گردن او بسته شده، از پاهای او خون روان گشته و اشک

ها هر  هایش جاری بود، و گویا او خود شما بودید ای سرور من، زنها و بچه گونه
گفتند:  زدند و می زدند و با صدای بلند فریاد می ها می کدام سیلی به صورت

وامحّمداه، واعلّیاه، وافاطمتاه، واحسناه، واحسیناه، وامقتواله، وامذبوحاه، 
  واغریباه، واضیعتاه، واکرباه..

عقده گلویم را گرفت و قلبم به درد آمد و اشکم جاری گردید به حال آن 
رفتم، در همان حال که  کردم و مسیر آنان را می ها گریه می بانوان، با گریه آن

ها ظاهر  کردند یک قّبه نورانی در وسط صحرا برای آن ق مییی طر ها ط آن
درخشید، پیشاپیش قافله سه زن بودند، هنگامی که  گردید که مانند خورشید می

این قبه نورانی را دیدند خود را از پشت شترها بر زمین انداختند، خاک بر سر 
، واحسیناه، گفتند: واحسناه زدند و می ها لطمه می ریختند و بر صورت می

  واغربتاه، واضیعتاه، واقّلة ناصراه.
ها را زد و مجبور به  در این هنگام یک نفر با ریش کوسه و چشم آبی آن

کنم  سوار شدن نمود، ای سّید و موالی من، یکی از بانوان را دیدم و گمان می
ریخت، ای سرور من، در  مسن تر آنان بود، از زیر مقنعه او خون قطره قطره می

شاپیش سرها سری بود بسیار نورانی که نور آن بر شعاع خورشید و ماه غلبه پی
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نمود، هنگامی که به آن قبه نورانی نزدیک شدند، شخصی که حامل آن سر  می
مبارک بود، توقف کرد، او را عتاب نمودند و زدند و سر مبارک را از او گرفتند 

کسی را ندیدم که  و به او گفتند: ای مردک، تو از حمل آن عاجزی. گفت:
مرا در پیمودن راه کمک کند، پس او را زدند و سر مبارک را از او گرفتند و 

گفتند:  به دیگری دادند، او نیز توقف کرد، تا سی نفر عوض کردند و همه می
بینیم که ما را در پیمودن راه کمک کند، به امیر قوم خبر دادند، او  کسی را نمی

ای برای او به وسعت سی  ه نیز پیاده شدند، خیمهاز اسب خود پیاده شد و بقی
ت و بقیه در اطراف او، آن بانوان و سذراع زدند، امیر قوم در وسط خیمه نش

اطفال را آوردند و بر روی زمینی که فرشی نداشت، رها کردند، خورشید بر 
عمدًا ها سرها بود  هایی که بر آن سوزانید، نیزه ها را می تابید و باد چهره ها می آن

  ها قرار دادند. های بانوان و اطفال در پیش روی آن و به خاطر سوزاندن دل
نصرانی گفت: ای سرور من، با دیدن این صحنه به شدت بی تابی نمودم و 

ای با دلی پر اندوه نشستم. در این  لطمه بر صورتم زدم و گریبان دریدم و گوشه
ن قّبه نورانی مایل گردید و با ای که بر آن رأس شریف بود به طرف آ هنگام نیزه

ت ما بزبانی فصیح و گویا سخن گفت و فرمود: ای پدر، ای امیرمؤمنان، مصی
و آنچه بر ما روا داشتند از قتل و جرح، بر تو بسی دشوار است، به خدا سوگند 
مرا با لب تشنه، غریب و تنها کشتند ومانند گوسفندی سر بریدند، بابا یا 

ها خرد کردند، بابا اطفال مرا سربریدند، و  را با سم اسب امیرالمؤمنین جسم ما
اهل و عیال مرا اسیر نمودند، و به حال من ترحم ننمودند، و نیز از آن سر 

نمود، و تماشای  خواند و تالوت قرآن می مبارک شنیدم که خدا را به یکتایی می
  این صحنه بر جزع من افزود. 

حب قدر و مرتبه و شأن عظیم نزد با خود گفتم: صاحب این سر شریف، صا
خداوند است، قلب من به محبت او و ارادت به او مایل گردید و در این حال 
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  قد

دیدم  کردم، و نفس خود را بین کفر و اسالم مخّیر می که با خود فکر می
ناگهان صدای ناله بانوان بلند شد و بر روی پا ایستادند و دیدگان خود را به 

برخاستم و چشم خود را گشودم،  ودند، من نیز از جاسوی آن قبه نورانی گش
نوانی را دیدم که از قبه بیرون آمدند پیشاپیش آنان بانوی بزرگواری بود که در با

زد و انبیاء و  دست پیراهن خون آلودی داشت، او به صورت خود لطمه می
 طلبید، را با قلب دردناکی به فریاد می 7پدرش خاتم انبیاء و امیرالمؤمنین

فرمود: وا ولداه، واثمرة فواداه،  کرد و می زد  و با صدای بلند ناله می فریاد می
  واحبیب قلباه، واذبیحاه، واقتیاله، واغریباه، واعباساه، واعطشاه

و هنگامی که آن بانوی بزرگوار به آن  سرهای مبارک و اطفال داغدیده 
لت بهبود یافت با نزدیک شد ساعتی بیهوش بر زمین افتاد، وقتی که از آن حا
ای که بر آن سر  چشم به آن سر مبارک اشاره کرد، به قدرت خداوند نیزه

مبارک بود خم گردید و سر در دامان آن بانوی بزگوار قرار گرفت، پس سر 
مبارک را برداشت و آن را در برگرفت و بوسید و فرمود: پسرم، تو را کشتند، 

شناختند، وای بر آنان، از  تو را نمی شناختند و گویا پدر و جّد  گویا تو را نمی
آب هم دریغ ورزیدند، تو را بر صورت بر زمین افکنده و از قفا سر نازنین تو را 
بریدند، پسرم حسین جان، چه کسی سر مبارک تو را از قفا برید، چه کسی 
سینه پاک تو را شکست، و آن را خرد کرد و قوای تو را منهدم و ویران نمود، 

الله، چه کسی اهل و عیال تو را اسیر نمود و اموالت را به غارت برد،  ای ابا عبد
ها را بر خدا و بر از بین بردن  چه کسی تو و اطفال تو را سر برید؟ چه چیز آن

  این گونه جری ساخته و جرأت داده است؟ 9حرمت رسول خدا
افتادن آن سر  8راوی گوید: هنگامی که حضرت علی بن الحسین

دامان آن بانوی بزرگوار شنید از جا برخاست و صورت مبارک را مبارک را در 
محکم به دیوار خانه کوبید که بینی آن حضرت شکست و سر مبارکش مجروح 
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گشت و خون آن بر سینه شریفش روان گردید و از شدت اندوه و گریه 
  هوش بر زمین افتاد، بی

و فریادی زد  و وقتی از آن حالت بهبود یافت ناله جانسوزی از جگر کشید
که اهل مدینه آن را شنیدند و مدینه اهل خود را به لرزه درآورد به گونه ای که 

گردد، زنان و دختران و اهل بیت آن حضرت با شنیدن  کشتی دچار امواج می
 7آن صیحه از خانه بیرون آمدند و دامن کشان خود را به امام رساندند . امام

ها هم صدا به ناله بلند کردند و با گریه  آن را در حال عزا و گریه متصل دیدند،
  آن حضرت گریستند و با شیون او شیون زدند.

نصرانی گوید: بانوان گمان کردند که سبب این گریه و تجدید عزا من 
های پنهانی در قلب  ها آمد و فرمود: ای بنده خدا، غصه ام، لذا یکی از آن بوده

درون سینه او را گشودی و خواست  های این بندۀ صالح را برانگیختی و عقده
  مانع او گردید.  7که مرا بیرون کند، امام

مشغول گریه و ناله بود کودکی وارد شد و در  7و در همان حال که امام
نشست و عرض کرد: پدرجان، این گریه و ناله بر چه کسی و این  7کنار امام

که در خوابش سر کند  عزا برای کیست؟ فرمود: پسرم، این مرد نصرانی ذکر می
و سرهای اوالد آن حضرت و اهل بیت را دیده  7مبارک جّدت امام حسین

است و دیده است که چگونه اطفال و بانوان به همراه این سرها از شهری به 
شهری و از مکانی به مکانی برده شده اند، کودک با شنیدن این خبر گریست 

جّداه، واحسیناه، واغریباه،  او لطمه برصورت زد و با صدای بلند فریاد زد: ی
ای کاش جام هالکت را من  شدم، مظلوماه، ای کاش پیش روی تو کشته میوا
شدم، و روح من حافظ  نوشیدی، ای کاش من فدای تو می نوشیدم و تو نمی می

  شد. روح تو می
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  قد

در این هنگام بانویی نزد او آمد و او را بر سینه نهاد و از روی محبت و 
ها را از چهره او پاک  در ناحیه ای از پدرش نشست، اشک دلسوزی در آنجا

  گرفت. گفت، اما او آرام نمی داد و تسلیت می کرد و او را دلداری می می
و نیز شخص بزرگ و جلیل القدری را دیدم در بیرون این در، نشسته و او 

گفت:  کرد و می زد و با صدای بلند ناله می زد و فریاد می لطمه بر صورت می
قوماه، وا أهاله، واحسناه، واحسیناه، واجعفراه، واعقیاله، وا حمزتاه، وا
نصرانی گفت: علی بن  کرد. خاست و ناله و گریه می نشست و بر می می

را دیدم که حالش دگرگون گردید و من از ادامه سخن خودداری  8الحسین
  گو.هی به من کرد و فرمود: ادامه بده و بقیه خواب را بتوج 7نمودم. امام

عرض کردم: سرور من، آن بانوی بزرگوار سر مبارک را در دامان خود نهاد، 
بوسید، بانوان دیگر او را بر این مصیبت تسلیت  بویید و گاهی می گاهی می

ها آورد در حالی  گفتند، در این هنگام از وسط بیابان شخصی روی به آن می
دن شریفش جاری بود، که جثه ای بدون سر بود و خون از گلوی مبارک او بر ب

ها ایستادند،  هنگامی که آن شخص نزدیک آن بانوان گردید همه بر روی قدم
ها چاک نمودند، آن بانوی بزرگوار سر مبارک  ها زدند و گریبان لطمه بر صوت

شنیدیم و  را گرفت و بر دو دست خود باال برد، هاتفی که صدای او را می
  دیدیم گفت: شخص او را نمی

زهرا، ما این سر مبارک را برای تو آوردیم/سری که مانند ماه تمام ای فاطمه 
  درخشید برای مردم در پاره ای از شب می

محاسن شریفش به خون گلوی او خون آلود گشته/واین از عملکرد زشت 
  گروهی ملعون و ناپاک است

 شمر آن را برید با شمشیر بران و تیز، از روی کینه با قلبی شوم و جسور و قسی
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١٢٩  

  های مرا. بینی دست یزید ویران کرده دندانیبزن، م ، گریبان چاکمادر گوید:یم
سپس آن سر مبارک را به سوی آن جسد مطهری که بدون سر بود آورده و 
بر روی آن نهاد به قدرت خداوند تبارک و تعالی به یکدیگر پیوند خورد و بر 

ر دو بر زمین افتاده و های مبارکش ایستاد، آنگاه معانقه ای کردند و ه روی قدم
  بی هوش گردیدند.

ها را از گلوی مبارک و  وقتی از آن حال بهبود یافتنند آن بانوی بزرگوار خون
  فرمود:  کرد و می از بدن آن شخص پاک می
هایی که بر تو  های مرا تازه نمودی/به خاطر مصیبت ای سر، ای سر، غصه

  جاری گشته، ای روح و روان من
چ گناه و بدون هیچ سببی/ و ای غریبی که از کاشانه و ای کشته بدون هی

  دیار خود دور افتاده ای 
  .نداسوز یم شما جگرآدمی را میکنند/مصائب  سرایی س در مصیت تو نوحهانجن و 

سپس آن بانوی بزرگوار فرمود: سالم بر تو ای فرزندم، سالم بر تو ای نور 
گرفت و  آن شخص میچشمانم و ای محبوب دلم، و خون را از گلوی شریف 

را  گونه پروردگارم فرمود: فردای قیامت این مالید و می به پیشانی و موهای خود می
  مالقات خواهم کرد، خون آلوده به خون تو هستم ای فرزندم، ای حسین.

نصرانی گوید: من نزدیک آن بانوان رفتم، به کنیز سیاهی اشاره کردم، به 
گاه  خدا مرا از این حوادث و مصیبت سوی من آمد، به او گفتم: تو را به ها آ

ها قلب مرا آب کرد و جگر مرا سوزاند، به من گفت: وای بر تو، خوابی  کن این
یا بیدار، خبر این مصیبت همه عالم را پر کرده، از سما تا به سمک رسیده 

ها را به لرزه درآورده، جگرها را تفتیده نموده، جن و انس و حور و ولدان و  کوه
ها و ماهیان دریا و  گان آسمان و بهشت و دوزخ و پرندگان بر روی شاخهفرشت



  

  

١٣٠ 
  قد

  اند. ها برای این مصیبت گریسته ها و میوه سنگ
ها را  مسلک نصرانیت هستم و این به او گفتم: من یک نفر ذّمی و پیرو

ها و این لشکر از آن کیست، به من خبر  دانم، تو به من خبر بده این اسب نمی
ها و از این بانوان و اطفالی که بر شترها که با خواری  رهای بر نیزهبده از این س

گفت، و از بدنی که بدون  بر شترها سوارند، و از سری که بدون جثه سخن می
  کرد و از آن بانوی بزرگواری که سر را بر روی بدن قرار داد. سر حرکت می

لعنت شده اهل  ها ولشکر از آن عبید الله بن زیاد کنیز گفت: اّما این اسب
 7ها سرهای اوالد امام حسین ها و زمین است، این سرهای بر روی نیزه آسمان

برادران و پسرعموهای آن حضرت است و این بانوان و اطفال به او وابسته اند، 
گفت سر مبارک حسین بن علی بن ابی  سری که بدون جثه سخن می

شریف آن رفت جسد  است و این بدنی که بدون سر راه می 8طالب
حضرت است، آن بانوی بزرگوار گرفتار غم و اندوه مادر بزرگوارش، دختر 

  است. 3اشرف پیامبران حضرت فاطمه زهرا
ها پوزش طلبی  دهم که از طرف من از آن به او گفتم: تو را به خدا قسم می

و بخواهی که به من اجازه دهند نزد آن شخص رّبانی روم و بر دست مبارکش 
و به نور انورش هدایت شوم، او اجازه گرفت و من رفتم، خودم را اسالم آورده 

های او افکندم و بر دست مبارکش اسالم آورده و به نور طلعتش هدایت  بر قدم
ام تا اسالم خود را به دست مبارک شما تازه کنم و به والیت  شدم، نزد شما آمده

با دشمنان شما  شما و پدران شما تمسک نمایم، دوستان شما را دوست بدارم،
دشمن باشم در شادی شما شاد و در غم و اندوه شما اندوهناک باشم، و سالم 

  )١(و رحمت و برکات الهی بر شما باد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٧۵دار السالم في ما یتعلق بالرؤیا والمنام:  .١
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١٣١  

ن رت اّم ا م  دن  ھدا 3ور  د ا   7 ا زیادی  او  
 7انبیاء و اولیاء از حضرت آدم تا امروز بر موالی ما حضرت ابا عبد الله

اند و از امروز تا صبح قیامت همه مردان و زنان با ایمان خواهند گریست  هگریست
  دهیم. و در اینجا دو مورد را تذکر می

، صبح و شام بر جّد بزرگوارش 7ـ موالی غریب ما صاحب عصر و زمان ١
  فرماید: گرید و می می 7امام حسین

 ّ. ً     ّ  ، ً   ً  )١(  
  کنم. می  نمایم و به جای اشک، خون گریه هر صبح و شام بر تو ناله و زاری می

زیاد  7های که بر سید الشهداء حضرت اباعبد اللّ  ـ از بانوان مؤمنه ٢
است با آنکه فرزندان رشید او هم از شهدای  3گریست، حضرت اّم البنین
است،  7الفضل ها قمر بنی هاشم موال حضرت ابا کربال هستند که یکی از آن

ولی به خاطر شّدت معرفت و محبت او به امام زمانش به قدری بر آن حضرت 
  گریست که دیدگانش نابینا گردید.
  روایت کرده است که فرمودند: 7در امالی خمیسّیه از امام صادق

ناله و زاری  7مادر جناب جعفر که از قبیله کالبّیه است بر امام حسین
 بینا گردید. مروان والی مدینه به صورت ناشناسو گریه کرد تا چشمانش نا

  )٢(داد. کرد و به گریه و ناله او گوش فرا می آمد و در آنجا توقف می می
کند،  داللت می 7و این بر شّدت معرفت آن حضرت به مقام سید الشهداء

به خاطر دو امر است، اّول  7دانست که عظمت شهادت امام حسین زیرا می
آن حضرت، دوم از جهت آثار شهادت آن حضرت در  از جهت شّدت مصیبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٢٠و ١٠١/٢٣٨بحاراالنوار:  .١

  .١/٢٣٠األمالي الخمیسة، شجری جرجاني:  .٢



  

  

١٣٢ 
  قد

قدر بر آن حضرت  آینده عالم بلکه همه عوالم وجود، و بر این اساس آن
  گریست تا دیدگانش نابینا گردید.

ای الزم است بداند که گریه بر  و بر هر زن و مرد زائر و بر هر گریه کننده
ضرت است، نه فقط به خاطر شدت مصیبت آن ح 7مصائب سید الشهداء

بلکه مضافًا بر آن به خاطر آثار فراوانی است که در آینده عالم بلکه عوالم داشته 
  ، است، موجب ادامه ظلم و جنایت و ظلم و خیانت در عالم گشته است

کند زمانی که به این  گریه می 7کسی که بر مصائب سید الشهداء و
لمت جز با ظهور کند که این ظلم و ظ جهت توجه کند این مطلب را درک می

برطرف نخواهد شد و لذا برای  عّجل الله تعالی فرجه الشریفحضرت بقّیة الله 
کند، و این نکته بسیار مهّمی است، و  تعجیل فرج و ظهور آن حضرت دعا می

لذا در صدها دعا و زیارت دعا برای فرج و ظهور آن حضرت آمده است و هر 
 ةالصحیفة المبارک«به کتاب  خواهد آن دعاهای فراوان را ببیند کس می
مراجعه کند و آن کتابی است که تمام دعاهای تعجیل ظهور موالیمان » المهدیه

  را در بردارد. 7حضرت مهدی

دا رت ابا والی ما  ن و...   مان و ز  7 آ

  به زراره فرمود:  7امام صادق
وز گریست، زمین چهل ر  7آسمان چهل روز با خون باریدن بر حسین

با تیره و تار بودن گریست، خورشید چهل روز با گرفتگی و سرخ بودن 
ها از هم پاشیدند و پراکنده شدند، دریاها روان گردیدند،  گریست، کوه

گریستند، هیچ زنی از ما خضاب نکرد،  7فرشتگان چهل روز بر حسین
روغن به خود نمالید، سرمه نکشید، غذایی نپخت، تا آنکه سر عبید الله 
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١٣٣  

ن زیاد را برای ما آوردند، و بعد از آن پیوسته در گریه و ناله بودیم و با
ای که محاسن  کرد به گونه نمود گریه می هرگاه جّدم از آن حضرت یاد می

اش  دید از گریه شد و هر کس او را می شریفش از اشک چشمانش پر می
 افتاد، وهمانا فرشتگانی که در کنار قبر شریف آن حضرت به گریه می

کنند و از گریه آنان تمام کسانی که در هوا و آسمان  هستند گریه می
  گریند،  هستند از مالئکه با گریه آنان می

هنگامی که جان شریف آن حضرت از کالبد بدن خارج گردید دوزخ 
و نفسی کشید و نزدیک بود که زمین از نفس کشیدن او و فریاد او منشق 

پاک عبید الله و یزید از بدن خبیث گردد، و هنگامی که روح نادو نیمه 
ای کشید، که اگر خداوند به وسیله خازنانش  آنان بیرون آمد، جهّنم نعره

آن را حبس نکرده بود، هر آنچه بر روی زمین بود از جوش و خروش آن 
شد هیچ موجودی را روی زمین  سوخت، و اگر به آن اذن داده می می

لی مأمور است و دربند کشیده بلعید، و  گذاشت مگر آنکه می باقی نمی
شده است، با این وصف چند مرتبه بر نگهبانان طغیان کرده تا آنکه 
جبرئیل آمده و بال خود به آن زده و آرامش کرده است، و آن پیوسته 

کشد و اگر حجت خدا بر روی  نالد و بر قاتل آن زبانه می گرید و می می
آنچه بر روی آن است در  شد و گسیخت و واژگون می زمین نبود از هم می

  شود مگر نزدیک قیامت،  ها زیاد نمی برد، و زلزله خود فرو می
تر نیست از چشمی که بر آن  و هیچ چشمی و اشکی نزد خدا محبوب

ای نیست که  حضرت بگرید و اشکی که جاری گردد، و هیچ گریه کننده
اری را کمک نموده و او را ی 3بر آن حضرت گریه کند مگر آنکه فاطمه

کرده، و یا رسول خدا همدردی نموده و حّق ما اهل بیت را ادا کرده 



  

  

١٣۴ 
  قد

ای نیست که محشور شود مگر آنکه چشمان او گریان  است، و هیچ بنده
که او با چشمانی روشن  7است مگر گریه کنندگان بر جّدم امام حسین

  شود،  در حالی که سرور و شادمانی از چهره اش پیدا است محشور می
خلق برای حساب  ،ها در امان هستند ی در بیم و هراسند و آنخلق همگ
ها در زیر عرش و در سایه آن با امام  در حالی که آنشوند  عرضه می

 های حساب ندارند،  کنند و هیچ ترسی از سختی گفتگو می 7حسین

    ،     :   
             ،

            
              

           ،،   

ها را از موهای جلو سرشان گرفته و  آن از دشمناِن  ای در همان حال عّده
گویند:  ای دیگر از روی تأسف می کشانند، عّده ها را به سوی آتش می آن
ای و نه  ما نه شفاعت کننده« )      (

بینند  ، این دشمنان منزل و جایگاه آنان را می»دوستی صمیمی داریم
  رسند. ها نمی ک شوند و به آنتوانند نزدی ولی نمی

آورند که  فرشتگان از سوی همسران ایشان و خادمان ایشان پیغام می
گویند:  ها می بیایید و تماشا کنید چه کرامتی به شما عطا شده است، و آن

ان شاء الله نزد شما خواهیم آمد، پس گفتار ایشان را به همسرانشان 
ها غرق در سرور و  د که اینشون ها خبردار می رسانند، و چون آن می

الحمد لله الذي «گویند:  می 7کرامت هستند در جوار امام حسین
حمد و سپاس ». کفانا الفزع األکبر واهوال القیامة و نّجانا مّما کّنا نخاف
های آن کفایت  خدای را که ما را از بیم و هراس بزرگ قیامت و وحشت
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  ترسیدیم نجات داد.  نمود و از آنچه می
های زین شده آورده شود و ایشان بر  ها و اسب اه برای ایشان مرکبآنگ
ها سوار شوند و با حمد و ثنای الهی و درود و صلوات بر محّمد و آل  آن

  )١(حرکت کنند تا به منازل خود برسند. :محّمد

ی د  د و  آن ز نا  ی ا یا  ی   د د سا   ورز
کنند و مجذوب امور دنیوی  پیشه می برخی از مردان نیکوکار در دنیا زهد

دانند که این  باشند زیرا می شوند اگر چه صاحب اموال و اوالد فراوان می نمی
ها است، همان طور که خداوند تبارک و  دو یعنی مال و اوالد وسیله امتحان آن

ّ   (تعالی فرموده است: 
همانا شما با اموالتان و « )

ها متوجه خدا و سرای آخرت است و  های آن ولذا دل» شوید ن امتحان میاوالدتا
  ها شود. شیفته و فریفته دنیا نیست تا مبادا سبب طغیان آن

د  دار ی  نا ت ا یا و آ ی   د   سا
ن و آن جس امام  ن   ق  و د   ی  و ی 7  دا  رت را  د آن    د و 

از مقّربین هستند که هم به دنیا و هم به آخرت بی اعتنا برخی از مردم 
هستند، نه توجهی به دنیا دارند و نه توجهی به آخرت و مجذوب هیچ کدام 

کنند، بلکه به خدا و  شوند با اعمال و عبادات خود بهشت را قصد نمی نمی
ها کسانی هستند که غرق در محّبت پروردگار و  اولیای او توجه دارند و آن

باشند و لذا در قیامت نه توّجهی به بهشت دارند  ستی حضرت ابا عبد الله میدو 
 7و نه به حور و قصور و نهرهای جاری آن، بلکه در نزد سید الشهداء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٣١٣ك: ، المستدر١٣ذح ٢٠٨ـ  ۴۵/٢٠٧، بحاراالنوار: ٨ح ١۶٧کامل الزیارات: . ١



  

  

١٣۶ 
  قد

نگرند و به سوی بهشت  نشینند و مشتاق دیدار او هستند و به چهره ماه او می می
آید و به  حور العین می ای از بهشت از نزد روند، فرستاده و حور و قصور آن نمی

شوید؟  نمیگوید: حور العین منتظر ورود شما در بهشت است چرا وارد  ها می آن
هستیم و هیچ  7ها بگویید که مشتاق امام حسین گویند: به آن به فرستاده می

  نیست. 7تر از نشستن در محضر امام حسین چیز نزد ما محبوب
یا و آخرت هستند، خداوند ما و ها زاهد حقیقی نسبت به دن پس بنابراین آن

  قرار دهد.  7و از همنشینان حضرت سید الشهداآنان شما را از 

ور ر  ی   ا ه  اداری و     و 
 7بدون تردید گریه و تباکی و عزاداری و مرثیه سرایی بر سید الشهداء

کند حّتی در عصر ظهور، بلکه در حکومت الهی حضرت  پایان پیدا نمی
  کند. ادامه پیدا می 7مهدی

گریه  7بر جّد مظلومش حضرت ابا عبد الله 7موالی ما امام زمان
  فرماید:  دهد و می کند و اهل عالم را در ابتدای ظهورش مخاطب قرار می می

 ّ  ّ     7 . ً    
گاه باشید ای اهل عالم، جّد من حسین نه است که او را با لب تش 7آ

  )١(کشتند...
و این عزا باقی است حّتی بعد از کشتن قاتالن امام حسین و قاتالن سایر اهل 

زیرا خشم و غضب بر دشمنان آن حضرت و غم و اندوه بر مظلومیت  :بیت
  کند. تمام شدنی نیست، بلکه تا روز قیامت ادامه پیدا می :اهل بیت

  شود؟ الهی می شهادت اولیایجبران آیا با کشتن دشمنان در رجعت، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢/٢٨٢الزام الناصب:  .١
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١٣٧  

به راستی شهادت آنان امری است که اصًال جبران آن امکان ندارد و هیچ 
مقاماتی در  :تواند عوض آن واقع شود، همانا برای اهل بیت چیز مطلقا نمی

شود، پس چگونه ممکن  عالم امر و خلق است و هیچ بشری با آنان مقایسه نمی
به خدا غّصه شهادت است شهادت آنان با کشتن دشمنان جبران شود؟ 

های اهل بیت و دوستان ایشان تا قیامت  جانگداز آنان و داغ این غم هرگز از دل
اند و هیچ  رود و این امری است که در روایت به آن تصریح نموده بیرون نمی

  نمایند. های سالم آن را تصدیق می گونه شک و تردیدی در آن نیست و دل
پرسیم: اگر شما جوانی  دارند می و از کسانی که شّکی در این حقیقت

ند آیا با گرفتن قصاص از تکش او را بدون هیچ جرم و گناهی می داشتید و می
؟ البته این مثال برای فتر گ د و آرام میر ک قاتل او قلب مجروح شما شفا پیدا می

ای مثل فاصله  روشن شدن امر است و گرنه بین این جوان و آن جوان فاصله
  ها است. ه عرش و فرش و بلکه بیش از اینآسمان و زمین بلک

ا یّ   روا ھداء  ا د  ی  ادا     د یور، دال   امیا
نقل  9و آن حضرت از رسول خدا 7در روایتی که از امام صادق

اند تصریح شده است به اینکه خشم و ناراحتی و غم و اندوه بر شهادت  کرده
شود، شیعه آرام نخواهد گرفت  هم کشیده می به قیامت 7حضرت ابا عبد الله

بگیرند، از قاتالن امام حسین انتقام  :مگر بعد از آنکه تمام ذراری اهل بیت
  :اند فرموده 7امام صادق، کنیم و شما در آن دقت کنید آن روایت را ذکر می

ای از نور برپا  خیمه 3هنگامی که قیامت فرا رسد برای حضرت فاطمه
در حالی که سر مبارک خود را در دست دارد روی  7نسازند، امام حسی

او را با آن حال مشاهده کند  3به جانب آن خیمه آورد و چون فاطمه
ای از دل برکشد که در آن جمع هیچ فرشته مقرب و  شیونی کند و ناله



  

  

١٣٨ 
  قد

پیامبر مرسل و بنده مؤمنی نماند مگر آنکه به حال آن حضرت بگرید، 
ال بدون سر و به بهترین شکل ممّثل نماید خداوند مردی را به صورت مث

به مخاصمه برخیزد، خداوند قاتالن آن  7تا با قاتالن امام حسین
حضرت و همه کسانی را که به نوعی در قتل او شرکت داشته اند گرد 

ها را زنده  رساند، سپس آن آورد و همه را تا آخرین نفر به قتل می می
رساند، سپس  ر دیگر به قتل میبرای با 7گرداند و امیرالمؤمنین می

رساند، مجّددًا زنده  ها را به قتل می آن 7شوند و امام حسن زنده می
رساند، سپس زنده  ها را به قتل می آن 7شوند و امام حسین می
ماند مگر آنکه آنان را به قتل  شوند، پس از ذریه ما کسی نمی می
را   نشاند و اندوه میها را فرو  شمرساند، در این هنگام خداوند آتش خ می

  گرداند. ها می فراموش آن
فرمود: خداوند شیعیان ما را رحمت کند، به خدا  7سپس امام صادق

ها با حزن و حسرت طوالنی خود با  اند، به خدا آن ها هستند که مؤمن آن
  )١(ما در مصیبت ما شرکت کردند.

ت که از مطالب مهّمی که در این روایت شریف شایان دقت است این اس
برد، و  نشاند و غصه و اندوه را از خاطر آنان می خداوند خشم شیعیان را فرو می

و همۀ  7، امام حسین7امام مجتبی 7این بعد از آن است که امیرالمؤمنین
و شرکت کنندگان در قتل آن  7قاتالن امام حسین :ذراری اهل بیت
  کشند، و این قبل از وارد شدن در بهشت است. حضرت را می

این فراموشی نه به خاطر قصاص و انتقامی است که از آنان گرفته شده، و 
برد و  نشاند و غم و اندوه را از خاطر آنان می بلکه خداوند خشم آنان را فرو می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧ح ۴٣/٢٢١، بحاراالنوار: ٢١۶ثواب االعمال: ص .١
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١٣٩  

این نکته قابل دقت و توجه است که فراموشی نه به خاطر انتقام گرفتن از 
شت غصه و غم دشمان است بلکه به امر خداوند است و گر نه حتی در به

کرد، ولی چون نباید در بهشت حزن و غم برای اهل بهشت باشد  ادامه پیدا می
برد و انتقامی که  نشاند و حزن آنان را از یادشان می خداوند خشم آنان را فرو می

شود که شیعیان اندوه  شود باعث نمی در عصر ظهور از دشمنان گرفته می
دامه خشم و داشتن اندوه باعث را فراموش کنند و ا 7شهادت امام حسین

  باشد. اقامه عزا و گریستن در عزا در دوران ظهور می
  کردیم که فرمودند: نقل 8الرضا و از حضرت ثامن الحجج علی بن موسی

     ...     ّ .  

چشمان ما و مصیبت آن حضرت پلک  7همانا روز شهادت امام حسین
و ما را وارث غم و اندوه و بال تا  را مجروح ساخته... ـ تا آنکه فرمودند: ـ 

  )١(روز انقضاء ـ یعنی پایان این عالم ـ ساخت.

های  خوب است بدانید که برای خداوند غیر از این بهشت معهود بهشت
دانیم. این عبارت به خّط  زیادی است که از خصوصیات آن ها چیزی نمی

  یافت شده است: 7ما امام عسکریموالی 
         ....  

  )٢(های ما چشیده است. روح القدس در بهشت صاقوره از نوبر باغ
های  اند که برای خداوند بهشت در این فرمایش خود تصریح فرموده 7امام

در بهشت صاقوره  :های اهل بیت زیادی است، و روح القدس از نوبر باغ
چشیده است، پس آیا در این بهشت و غیر این عزاداری و مرثیه سرایی برای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨۴ص ۴۴. بحاراالنوار: ج١

 .٧٨/٣٧٨وج ٢۶/٢۶۵، بحاراالنوار: ١٣٧، ص٢الزام الناصب: ج .٢



  

  

١۴٠ 
  قد

  هست یا نه؟  7حضرت سید الشهداء
   7این از اسراری است که برای مردم در دولت جهانی حضرت مهدی

  ان شاء الله کشف خواهد شد.
آن  و اگر سؤال کنی که دوران ظهور،  دوران سرور و شادمانی است و در

دهیم که آری دوران ظهور دوران سرور و  غم و اندوه نیست، جواب می
ها، اّما در آن  شادمانی است، ولی برای امور دنیا مانند قرض و مرض و امثال آن

دوران گریه از خوف الهی هست، و همان طور که حزن واندوه و گریه برای 
ائب آن حضرت خوف از پروردگار هست گریه در عزای سید الشهداء و بر مص

  باشد. نیز می
سپس بدان همان طور که دوران ظهور دوران سرور و شادمانی است، برای 

زیادی از مردم دوران حسرت و ندامت خواهد بود در ابتدای ظهور، زیرا تعداد 
اند و بعد از غفلت فراوانی  ها بعد از خواب عمیقی که در دوران غیبت داشته آن

فهمند که  شوند ومی در دوران ظهور بیدار می اند داشته 7که از امام عصر
های زیادی از عمر آنان به غفلت از امامشان سپری شده، یادی از آن  سال

های خود دعایی برای آن حضرت  ها و زیارت اند، در نماز حضرت ننموده
با مال و جان خود آن حضرت و  اند اند، از غم فراق و دوری او نگریسته نکرده

و این حسرت بزرگی است برای کسانی که دچار این غفلت  ،اند را یاری ننموده
ها  ها مصون بدارد و از این غفلت بزرگ هستند، خداوند ما را از این حسرت

نجات دهد، و توفیق دعا کردن برای آن حضرت و یاری او با جان و مال به ما 
  عطا فرماید، آمین یا رّب العالمین.

 سید مرتضی مجتهدی سیستانی
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خبش اول

ݔ ݐ      ݐ  
۱ ـ نمـاز ایـن دو امـام8 دو رکعـت اسـت، در هـر رکعت یک مرتبه سـورۀ 

حمـد و بیسـت و پنـج مرتبه سـورۀ «قل هـو اللـه احـد» را می خوانی.(۱)

ݔ ݐ      ݐ  
۲ ـ کفعمی در بلد األمین می گوید:

 نمـاز امـام حسـن و امـام حسـین8 چهـار رکعـت اسـت، در هـر رکعـت 
سـورۀ حمـد و سـورۀ توحیـد را بیسـت و پنـج مرتبـه می خوانـی و بعـد از سـالم 

دویسـت مرتبـه صلـوات بـر پیامبـر9 می فرسـتی.(۲)

۱. الدعوات: ص۸۸، بحاراالنوار: ج۹۱ ص۱۹۱ ح۱۲.
۲. بلد االمین: ۲۳۵، المجموع الرائق: ۴۲۴/۱ با کمی اختالف.

در نمازها

۱ 

۲ 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۱۴۴

۲. سورۀ انبیاء، آیه۸۳. ۱. سورۀ اعراف، آیه۲۳ 

خداوندا تو آن هستى که دعاى آدم و حّوا را به اجابت رساندى، وقتى گفتند: «پروردگارا ما به خود ظلم 

کردیم و اگر تو ما را نیامرزى و به ما ترحم نکنى از زیانکاران خواهیم بود». و نوح تو را خواند و دعاى 

خلیل  براى  را  نمرود  آتش  دادى.و  نجات  بزرگ  اندوه  و  گرفتارى  از  را  اهلش  و  او  و  نمودى  اجابت  را  او 

دادى. قرار  سالمت  و  سرد  را  آن  و  نمودى  خاموش  ابراهیم  خود 

بیچارگى  دچار  من  که  داد  ندا  را  پروردگارش  نمودى «چون  اجابت  را  ایوب  دعاى  که  هستى  آن  تو  و 

شده ام و تو مهربان ترین مهربانان هستى»، پس گرفتارى اش را برطرف کردى. و به رحمت خود خانواده او و 

ݔ ݐ   ݐ
سید بن طاووس1 می گوید: 

نماز امام حسـین7 چهار رکعت اسـت، در هر رکعت سـورۀ فاتحه و سـورۀ 
توحیـد را پنجـاه مرتبـه می خوانی، در رکوع هر رکعت سـورۀ فاتحه و سـورۀ توحید 
را ده مرتبـه می خوانـی، بعـد از سـر برداشـتن از رکـوع و در هـر سـجده و بیـن هـر 

دو سـجده ماننـد رکـوع انجـام می دهـی. و چون سـالم دادی این دعـا را بخوان:

ْنُفَسـنٰا 
َ
نٰا َظَلْمنٰا أ بَّ َدَم َوَحـّواَء إْذ (قٰاٰال َر ٰ ِذي اْسـَتَجْبَت ِالِِِِِ ْنَت الَّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

َك ُنـوٌح  یَن)(۱)، َونـاداٰ َوِإْن َلـْم َتْغِفـْر َلنـا َوَتْرَحْمنـا َلَنُکوَنـنَّ ِمـَن اْلخٰاِسـِر

َت نـٰاَر َنْمُروَد 
ْ
ْطَفأ

َ
ْهَلـُه ِمَن الَکـْرِب الَعِظیِم، َوأ

َ
ْیَتُه َوأ َفاْسـَتَجْبَت َلـُه، َوَنجَّ

ِهیَم، َفَجَعْلَتها َبْردًا َوَسـٰالمًا. َعْن َخِلیِلَك ِإْبراٰ

ْنَت 
َ
رُّ َوأ ـِنَي الضُّ نِّي َمسَّ

َ
ـُه أ بَّ وَب (ِإْذ نٰادٰی َر یـُّ ِذي اْسـَتَجْبَت ِالَ ْنـَت الَّ

َ
َوأ

ْهَلـُه َوِمْثَلُهْم 
َ
َتْیَتـُه أ

َ
، َوأ ْرَحـُم الّراِحِمیـَن)(۲)، َفَکَشـْفَت مـٰا ِبـِه ِمـْن ُضـرٍّ

َ
أ

۳ 
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ݐ  ݐ

۱۴۵

۱. سورۀ انبیاء، آیه۸۷.   ۲. سورۀ یونس آیه۸۹.
۳. سورۀ صافات: آیه۱۰۳.   ۴. سورۀ مریم، آیه۴.

۵. سورۀ انبیاء، آیه۹۰.

همانند آن ها را همراه آنان به او عطا فرمودى تا براى اهل خرد مایه تذکر باشد.

تاریکى ها  «در  را  تو  هنگامى که  نمودى  اجابت  را  مّتى  بن  یونس  یعنى  النون  ذو  دعاى  که  هستى  آن  تو  و 

از  را  او  پس  هستم».  ستمگران  از  من  همانا  منّزهى  و  پاك  تو  نیست  تو  جز  معبودى  هیچ  گفت:)  (و  خواند 

«دعاى  فرمودى:  که  هنگامى  نمودى  اجابت  را  هارون  و  موسى  دعاى  که  هستى  آن  تو  و  دادى،  نجات  اندوه  و  غم 

آمرزیدى  را  داود  گناه  و  نمودى  غرق  را  او  قوم  و  هامان  و  فرعون  و  ورزید»   استقامت  پس  شد  اجابت  شما 

و توبه اش را پذیرفتى از باب رحمتت و براى متذکر شدن، و قربانى بزرگ را از طرف اسماعیل فدیه قرار دادى

دادى. ندا  راحتى  و  گشایش  به  را  او  پس  افکند»  خاك  به  روى  به  را  او  «و  گردید  تسلیم  آنکه  از  بعد   

راستى  به  پروردگارا  گفت:  «پس  پنهان،  و  آهسته  خواندنى  خواند،  را  تو  زکریا  که  هستى  آن  تو  و 

استخوانم سست شده و موى سرم از پیرى سفید گشته، و من هرگز در دعاى تو، از اجابت محروم نبوده ام»، و 

فرمودى: «در حال بیم و امید ما را مى خوانند و براى ما خاشع و فروتن بودند».

ْلبٰاِب.
َ
َمَعُهـْم، َرْحَمـًة ِمـْن ِعْنـِدَك، َوِذْکـرٰی ِالُولِـي اْأل

ْن
َ
ُلمـٰاِت أ َك (ِفي الظُّ وِن ِحیـَن نـاداٰ ـِذي اْسـَتَجْبَت ِلـِذي النُّ ْنـَت الَّ

َ
َوأ

ْیَتـُه ِمـَن  ْنـَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّـي ُکْنـُت ِمـَن الّظاِلِمیـَن)(۱)، َفَنجَّ
َ
ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ

ـِذي اْسـَتَجْبَت ِلُموسـٰی َوهـٰاُروَن َدْعَوَتُهمـٰا ِحیـَن ُقْلَت  ْنـَت الَّ
َ
، َوأ اْلَغـمِّ

ْغَرْقَت ِفْرَعـْوَن َوَقْوَمُه، َوَغَفْرَت 
َ
ِجیَبـْت َدْعَوُتُکمٰا َفاْسـَتِقیمٰا)(۲)، َوأ

ُ
(َقـْد أ

ُوَد َذْنَبـُه، َوُتْبَت َعَلْیِه َرْحَمـًة ِمْنَك َوِذْکـرٰی، َوَفَدْیَت ِإْسـمٰاِعیَل ِبِذْبٍح  ِلـداٰ

ْوِح. ـُه ِلْلَجِبیـِن)(۳)، َفنٰاَدْیَتـُه ِباْلَفـَرِج َوالـرَّ ْسـَلَم، (َوَتلَّ
َ
َعِظیـٍم َبْعـَد مـٰا أ

ًء َخِفّیـًا َفـ(قـٰاَل ربِّ ِإنِّي َوَهـَن اْلَعْظُم ّیا ِنـداٰ ـذي نـاداَك َزَکِر ْنـَت الَّ
َ
َوأ

ُکـْن ِبُدعٰاِئـَك َربِّ َشـِقّیًا)(۴)، َوُقْلَت:
َ
ُس َشـْیبًا َوَلـْم أ

ْ
أ ـي َواْشـَتَعَل الرَّ ِمنِّ

خٰاِشـِعیَن)(۵). َلنـٰا  َوکٰاُنـوا  َوَرَهبـًا  َرَغبـًا  (َیْدُعوَنــنٰا 
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و  فضل  تا  نمودى  اجابت  دادند  انجام  صالح  عمل  و  آورده  ایمان  که  را  کسانى  دعاى  که  هستى  آن  تو  و 

احسانت را براى ایشان بیفزایى، پس مرا از کمترین دعاکنندگان و مشتاقانت قرار مده و به حق آنان بر تو، 

دعاى مرا به اجابت رسان، همان طور که دعاى آنان را اجابت نمودى و با پاك کردنت مرا طاهر گردان، 

و نمازم و دعایم را با قبولى نیکو قبول کن و باقیماندة حیاتم را و وفاتم را گوارا و نیکوگردان و جانشینم باش 

در کسانى که از خود به جاى مى گذارم، و مرا پروردگارا به دعایم حفظ فرما، و ذریه ام را ذریه پاکى قرار 

بده، آن ها را با احاطه اى که دارى احاطه کن و نگهدارى نما به هر آنچه ذرّیه یکى از اولیائت و اهل اطاعتت 

را بدان احاطه مى نمایى و نگهدارى مى کنى، به رحمتت اى مهربان ترین مهربانان.

اى آن که بر هر چیزى مراقب و نگهبانى و براى هر دعا کننده از خلق خود پاسخ دهنده و اجابت کننده اى 

و نسبت به هر درخواست کننده اى نزدیک هستى از تو مى خواهم اى که معبودى جز تو نیست، تو زنده اى و 

قائم به تدبیر خلق، یکتایى، بى نیازى که فرزند ندارد و فرزند کسى نیست و براى او هیچ مشابهى و همانندى 

نیست، و به هر اسمى که به وسیله آن آسمان را برافراشتى، و زمین را گسترانیدى و کوه ها را ثابت و استوار 

یَدُهْم  ِذیـَن آَمُنوا َوَعِمُلـوا الّصاِلحـٰاِت، ِلَتِز ِذي اْسـَتَجْبَت ِللَّ ْنـَت الَّ
َ
َوأ

ْهـَوِن الّداِعیـَن َلـَك، َوالّراِغِبیـَن ِإَلْیَك، 
َ
ِمـْن َفْضِلـَك، َفالَتْجَعْلِنـي ِمْن أ

ْرِنـي ِبَتْطِهیِرَك،  ِهـْم َعَلْیـَك، َفَطهِّ َواْسـَتِجْب ِلـي َکَما اْسـَتَجْبَت َلُهْم ِبَحقِّ

ْب َوفٰاِتي،  َة َحیٰاِتي، َوَطیِّ ْب َبِقیَّ ـْل َصَالِتي َوُدعٰاِئي ِبَقُبوٍل َحَسـٍن، َوَطیِّ َوَتَقبَّ

ًة  یَّ ِتي ُذرِّ یَّ ْخُلـُف، َواْحَفْظِني یٰا َربِّ ِبُدعٰاِئي، َواْجَعـْل ُذرِّ
َ
َواْخُلْفِنـي ِفیَمْن أ

ْوِلیٰاِئَك
َ
َحٍد ِمـْن أ

َ
ـَة أ یَّ َبـًة، َتُحوُطهـٰا ِبِحیٰاَطِتـَك ِبـُکلِّ مٰا ُحْطـَت ِبِه ُذرِّ َطیِّ

الّراِحِمیـَن. ْرَحـَم 
َ
أ یـٰا  ِبَرْحَمِتـَك  طٰاَعِتـَك،  ْهـِل 

َ
َوأ

ٍع ِمـْن َخْلِقـَك ُمِجیٌب، یـٰا َمـْن ُهـَو َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َرِقیـٌب، َوِلـُکلِّ داٰ

ـوُم، ْنـَت، َاْلَحـيُّ اْلَقیُّ
َ
ْسـَئُلَك یـٰا َال ِإٰلـَه ِإالَّ أ

َ
یـٌب، أ َوِمـْن ُکلِّ سـٰاِئٍل َقِر

َحٌد، 
َ
ـِذي َلـْم َیِلـُد َوَلـْم ُیوَلـُد، َوَلـْم َیُکـْن َلـُه ُکُفـوًا أ َمـُد، َالَّ َاْالََحـُد الصَّ

ْرَسـْیَت ِبـِه 
َ
ْرَضـَك، َوأ

َ
َوِبـُکلِّ اْسـٍم َرَفْعـَت ِبـِه َسـمٰاَئَك، َوَفَرْشـَت ِبـِه أ
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و  را  ستارگان  ٌٌو  را  ماه  و  خورشید  و  را  ابرها  و  ساختى  جارى  را  آب  و  گردانیدى، 

آفریدى. را  خالیق  همۀ  و  نمودى  مسّخر  را  روز  و  شب 

گشته اند روشن  بدان  زمین  و  آسمان ها  که  عظیمت  وجه  عظمت  به  مى خواهم  تو  از 

مرا  معاد  و  معاش  امر  و  فرستى  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  گشتند  روشن  بدان  تاریکى ها  و 

وامگذارى،  خودم  به  زدنى  هم  به  چشم  مرا  و  نمایى  اصالح  مرا  شئون  همۀ  و  کنى  کفایت 

ذخائرت  از  را  ایشان  و  مرا  و  کنى  کفایت  را  آنان  مهّم  و  فرمایى  اصالح  را  عیالم  کار  و  من  کار  و 

گردانى، بى نیاز  نمى یابد،  پایان  هرگز  که  گسترده ات  فضل  و  خزائنت  و 

که  را  کسانى  و  بخشى  منفعت  مرا   بدان  که  نما  پایدار  من  قلب  در  را  حکمت  چشمه هاى  و 

بده،  قرار  مّتقین  از  پیشوا  و  امام  من  براى  الزمان  درآخر  و  بخشى  منفعت  مى پسندى  بندگانت  از 

و  مى شوند  رستگار  رستگاران،  تو  توفیق  به  همانا  دادى،  قرار  پپیشوا  و  امام  را  خلیل  ابراهیم  که  طور  همان 

توبه کنندگان توبه مى کنند و عبادت کنندگان عبادت مى کنند، و به استوارسازى تو شایسته مى شوند شایستگان، 

ـْمَس َواْلَقَمَر  ـحٰاَب َوالشَّ ْرَت ِبِه السَّ ْیـَت ِبـِه اْلمٰاَء، َوَسـخَّ ْجَر
َ
اْلِجبـٰاَل، َوأ

هٰا، هـٰاَر، َوَخَلْقـَت الَخَالِئـَق ُکلَّ ْیـَل َوالنَّ ُجـوَم َواللَّ َوالنُّ

ِت َواْالَْرِض،  مٰاواٰ ْشَرَقْت َلُه السَّ
َ
ِذي أ ْسـَئُلَك ِبَعَظَمِة َوْجِهَك الَعِظیِم، َالَّ

َ
أ

ـٍد، َوَکَفْیَتِني ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ْیَت َعلـٰی ُمَحمَّ ُلمـٰاُت، ِإالَّ َصلَّ ضٰاَئـْت ِبـِه الظُّ
َ
َفأ

ـُه، َوَلْم َتِکْلِني ِإلٰی َنْفِسـي  ِني ُکلَّ
ْ
ْصَلْحَت ِلي َشـأ

َ
ْمـَر َمعٰاِشـي َوَمعٰاِدي، َوأ

َ
أ

ْغَنْیَتِني 
َ
ُهـْم، َوأ ْمَر ِعیٰاِلـي، َوَکَفْیَتِنـي َهمَّ

َ
ْمـِري َوأ

َ
ْصَلْحـَت أ

َ
َطْرَفـَة َعْیـٍن، َوأ

َبدًا،
َ
ـِذي َالَیْنَفُد أ ِئِنَك، َوَسـَعِة َفْضِلَك، َالَّ َوِإّیاُهـْم ِمْن َکْنـِزَك َوَخزاٰ

ِتـي َتْنَفُعِنـي ِبهـٰا َوَتْنَفُع ِبهـٰا َمِن  ْثِبـْت ِفـي َقْلِبـي َینٰاِبیـَع الِحْکَمـِة، َالَّ
َ
َوأ

مـٰاِن ِإمٰامًا،  ِقیَن ِفـي آِخِر الزَّ اْرَتَضْیـَت ِمـْن ِعبـٰاِدَك، َواْجَعـْل ِلي ِمـَن الُمتَّ

ِهیـَم الَخِلیـَل ِإمٰامـًا، َفـِإنَّ ِبَتْوِفیِقـَك َیُفـوُز الفٰاِئـُزوَن،  َکمـٰا َجَعْلـَت ِإْبراٰ

َوَیُتـوُب الّتاِئُبـوَن، َوَیْعُبـُدَك اْلعٰاِبـُدوَن، َوِبَتْسـِدیِدَك َیْصُلـُح الّصاِلُحوَن 
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۱.جمال االسبوع: ۱۷۶، ربیع األسابیع: ۱۷۳، بحاراالنوار: ۱۸۶/۹۱.

نیکوکاران، اهل خضوع و اهل عبادت و کسانى که از تو خائف و ترسانند، و به راهنمایى تو رهایى یافتگان از 

آتش رهایى یافتند، و از آن حذر کردند حذرکنندگان از خلق، و به رهاکردن تو و یارى نکردن تو اهل باطل دچار 

خسران و زیان شدند و ستمگران هالك گردیدند و غفلت کنندگان گرفتار غفلت شدند.

خداوندا نفس مرا تقوا عنایت کن، تو ولى و سرپرست آن هستى،و تو بهترین کسى هستى که آن را پاکیزه مى گردانى، 

خداوندا بیان کن براى آن طریق هدایتش را و الهام نما به آن تقوایش را ، و هنگامى که آن را دریافت مى کنى 

بده،  قرار  گوارا  آن را  ممات  و  حیات  و  فرودآور،  بهشت  باالى  قسمت  در  و   ، بشارت بده  آن را  رحمتت  به 

بازگشت آن را و درنگ نمودنش را و محّل استقرار و منزلگاهش را گرامى بدار، تو ولى و سرپرست آن هستى.

اْلُمْحِسـُنوَن الُمْخِبُتـوَن اْلعٰاِبـُدوَن َلـَك، َاْلخٰاِئُفـوَن ِمْنـَك، َوِبِإْرشـٰاِدَك 

ْشـَفَق ِمْنَها اْلُمْشـِفُقوَن ِمْن َخْلِقـَك، َوِبِخْذٰالِنَك 
َ
َنَجا الّناُجوَن ِمْن نٰاِرَك، َوأ

َخِسـَر اْلُمْبِطُلوَن، َوَهَلـَك الّظاِلُموَن، َوَغَفـَل اْلغٰاِفُلوَن.

ْنَت َخْیُر َمْن َز ّکاهٰا،
َ
هـٰا َوَمْوالهٰا، َوأ ْنَت َوِلیُّ

َ
هٰا، َفأ ُهمَّ آِت َنْفِسـي َتْقواٰ للَّ

َ
أ

ِحیـَن  ِبَرْحَمِتـَك  ـْرهٰا  َوَبشِّ هـٰا،  َتْقواٰ ْلِهْمهـٰا 
َ
َوأ هـٰا،  ُهداٰ َلهـٰا  ـْن  َبیِّ ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْکِرْم 
َ
ـْب َوفٰاَتهٰا َوَمْحیٰاهـٰا، َوأ ْلهٰا ِمـَن اْلِجنٰاِن ُعْلیٰاهـٰا، َوَطیِّ َتَتَوّفاهـٰا، َوَنــزِّ

َوَمْوالهـٰا.(۱) هٰا  ِلــیُّ َو  ْنـَت 
َ
َفأ هـٰا،  واٰ

ْ
َوَمأ هٰا  َوُمْسـَتَقرَّ هـٰا،  َوَمْثواٰ ُمْنَقَلَبهـٰا 

عّالمـه مجلسـی1 فرمـوده اسـت: در نماز امام حسـین7 ظاهرًا بعـد از دو 
سـجده، قرائـت نیسـت، در کتـاب مختصر مصباح بـه آن تصریح نمـوده و گفته 
اسـت: چهـار رکعـت نمـاز بـا هشـتصد مرتبـه «حمـد» و «قـل هـو اللـه احـد» 
می خوانـی و سـپس تفصیـل آن را ذکـر نمـوده اسـت، ولـی سـید بـن طـاووس 
ایـن نمـاز را در کتـاب اقبـال در اعمـال شـب نیمـه شـعبان روایت نمـوده و گفته 
اسـت: نقـل کـرده ام از خط شـیخ ابوالحسـن محّمد بن هـارون آنچه را که سـند 

آن حـذف شـده، گفته اسـت:
الحسین7  الله  عبد  ابا  حضرت  قبر  کنار  در  شعبان  نیمه  شب  نماز های  از 



ݒ  ّ ݐݑ ݔ
ݐ    

  
ݐ ݐ

۱۴۹

چهار رکعت است در هر رکعت سورۀ «فاتحه» پنجاه مرتبه و «قل هو الله احد» 
رکوع  از  سر  چون  و  می خواند  مرتبه  ده  را  سوره  دو  رکوع  در  مرتبه،  پنجاه  نیز 
می کند  عمل  گونه  همان  سجده  دو  بین  و  سجده  دو  در  و  آن،  مثل  برداشت 
همان طور که در نماز تسبیح (جعفر طّیار7) انجام می دهد، سپس تسبیح و بعد 
از آن دعا را ذکر نموده، و ظاهر تشبیه که این نماز را به نماز تسبیح تشبیه نموده 

وجود قرائت بعد از دو سجده نیز هست.(۱)
ولذا اگر این نماز مانند نماز تسبیح باشد سورۀ حمد و اخالص را باید هشتصد 
و هشتاد مرتبه بخواند، زیرا بعد از دو سجده در هر رکعت سورۀ حمد را ده مرتبه 
هشتاد  رکعت،  چهار  در  آن  مجموع  و  بخواند  باید  مرتبه  ده  را  اخالص  سورۀ  و 

مرتبه می شود و با آن هشتصد مرتبه مجموعًا هشتصد و هشتاد مرتبه می گردد.
سید بزرگوار در اقبال گفته است: این نماز در شب نیمه شعبان خوانده می شود، 
ولی در کتاب دیگر خود «جمال االسبوع» آن را به این شب اختصاص نداده و 
آن را به نماز تسبیح تشبیه ننموده، پس چهار رکعت با هشتصد مرتبه سورۀ حمد 

و سورۀ اخالص خوانده می شود.

ݒ ݔّ  ݑ  ݐ ݐ  ݐ     ݐ
سـّید  حضـرت  از  مهـم  امـور  در  نمـازی  اسـت:  گفتـه  مجلسـی1  عالمـه 

الشـهداء7 نقـل شـده اسـت، بـه ایـن صـورت کـه:
چهـار رکعـت نمـاز می خوانـی، و قنـوت و ارکان آن را نیکـو بجـا 
 َ ْ ݐِ َ  ُ َّ ݗ

ݐ  ݓُ ْ مـی آوری، در رکعـت اّول حمـد یـک مرتبـه و (

۱. بحاراالنوار: ۱۹۱/۹۱.

۴ 
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می خوانـی،  مرتبـه  هفـت  را   (۱)( ُ ݔ ِ َ
ْ ݗ

 ِ ݐ َ ݑَ ݐ  ِ ݙِ
َّ ݗ

ݓِ  
ّ
 ݙِ
ݑَ َّ ݑُ  ٰ  ُ َّ ݗ

 َ ݒ  ٰ در رکعـت دّوم حمـد یک مرتبـه و (
)(۲) را هفـت مرتبـه می خوانی. 

ً َ َ َ  ً ٰ  َ ݐ ِ  َّ ݑَ ݘَ  
۠ ݐ ݘَ

ݔ  ِ
ݐّ ݙِ  َ ݐَ ݓْ ُ ݑ  ݐْ ݘَ  ّ

ݙِ  َ ݙِ  ) و  مرتبـه  یـک  حمـد  سـوم  رکعـت  در 
مرتبـه،  هفـت  را  ݐ )(۳)  ݔ ِ ݐّ ݐ  ِ ݑُ  ݐْ ُ

 َ َّ ݐّ  ِ ݙِ
َّ  َ

ݔ ݙِ ْ ݘَ ݐُ  ِ ّ
ݐَ ݘُ و در رکعـت چهارم حمد یک مرتبـه و (َ 
)(۴) را هفـت مرتبه می خوانی،  ِ ݓ ِ

ْ
ݓِ  ٌ ݔ َ ݓ

و سپس حاجت خود را درخواست می نمایی.(۵)

 

ݔ ݑ     ݓ ݐ  ݐ
امام باقر7 به شخصی فرمودند:

کنار  داشتى  حاجتى  هرگاه  اینکه  از  مى دارد  باز  را  تو  چیز  چه  فالنى، 
قبر امام حسین7 روى و در آنجا چهار رکعت نماز بخوانى و سپس 

حاجت خود را درخواست نمایى؟ 
نماز واجب در آنجا معادل یک حج و نماز مستحب معادل عمره است.(۶)

۱. سورۀ آل عمران، آیه۱۷۳، «خدا ما را بس است و او خوب پشتیبانی است».
۲. سـورۀ کهـف، آیـه۳۹، «آنچـه خـدا بخواهـد، هیـچ نیرویـی جز بـه وسـیله خداوند نیسـت، اگر بنگـری که از 

تـو مـال و فرزند کمتـر دارم».
۳. سورۀ انبیاء، آیه۸۷، «هیچ معبود شایسته ای جز تو نیست، پاک و منّزهی و من از ستمکاران هستم».

۴. سورۀ غافر، آیه۴۴، «واگذار می کنم امر خود را به خدا، همانا خداوند به بندگانش بینا است».
۵. بحاراالنوار: ۳۵۸/۹۱، مکارم االخالق: ۱۲۲/۲ ح۱.

۶. مزار مفید: ص۱۳۳، مزار کبیر: ص۳۵۴ ح۱، کامل الزیارات: ۴۳۳ ح۱.

۵ 
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ن م امام   ... ݐ  ݓ ݑ  ݓ ݓ  ݐ   ݐ
ایـن نمـاز را مرحـوم آیـة اللـه العظمـی شـیخ عبـد الکریـم حائـری از کتـاب 
مخطوطـی از مرحـوم شـیخ بهایـی نقـل کـرده و آن را بـا دسـت مبارکـش نوشـته 

می گویـد: اسـت، 
وقتـی کارها بر شـخصی دشـوار شـد و بالها و مصیبت هـا به قدری 
بـه او روی آورد کـه زمین با همه وسـعتش بـر او تنگ گردید و همه 
درهـا و راه هـا به روی او بسـته شـد و دچار یأس و نـا امیدی و اندوه 
گردیـد، بـر او بـاد که به زیارت امام حسـین سـید الشـهداء7 رود 
و بعـد از فـراغ از زیارت در قسـمت باالی سـر شـریف آن حضرت 
بایسـتد و دو رکعـت نمـاز حاجـت بخوانـد، و بعـد از نمـاز سـر بـه 
َه ِبَرْحَمِتـِه ِخَیَرًة في  ْسـَتِخیُر اللَّ

َ
سـجده نهـد و صد مرتبه بگویـد: «أ

عٰاِفَیـٍة»(۱) بـه زودی حاجتـش در همـان روز بـرآورده خواهـد شـد، 
إن شـاء الله.

مرحـوم شـیخ عبدالکریـم حائـری اضافـه نمـوده اسـت کـه این نمـاز مجّرب 
اسـت، مـن آن را در حـرم امام حسـین7 خوانـده ام و بیش از لحظاتی نگذشـته 

کـه حاجتم بـرآورده گردیده اسـت.(۲)
و از آنجـا کـه وظیفـۀ دینـی کـه بـر دوش ما اسـت، ـ بر ما که شـیعه هسـتیم ـ 
دعـا وتضـرع پیوسـته در طلـب تعجیـل ظهـور مـوالی عزیزمان حضـرت صاحب 
الزمـان7 را حتمـی می سـازد، نبایـد از ایـن امـر مهـم غافل شـویم تا بـا این دعا 

۱. «طلب خیر می نمایم از خداوند به رحمتش خیری در عافیت».
۲. شرح زندگانی حضرت آیة الله مؤّسس و فرزند برومندشان آیة الله شیخ مرتضی حائری: ص۵۲.

۶ 
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اینکه به  مى گیرم  شاهد  خلق  تمامى  از  را  تو  اطاعت  اهل  و  را  تو  خداوندا 

شهادت مى دهم با هر شاهدى که شهادت مى دهد به آنچه من بدان شهادت داده ام در دوران حیاتم و بعد از

وفاتم تا تو را   در روز فقر و تهى دستى ام بر آن گواهى مالقات کنم.

و شهادت مى دهم که خداوند «ولى و سرپرست کسانى است که ایمان آورده اند، آنان را از تاریکى ها خارج 

مى کنند به سوى نور و روشنایى، و کسانى که کافرند سرپرست آنان طاغوت است، آنان را از نور و روشنایى 

گـره همـه دشـواری ها و مشـکالت که مؤمنـان را دچار رنج و زحمـت نموده در 
ایـن دوران سـخت گشـوده گـردد، از بـرادران و خواهرانـی کـه به شـرف زیارت 
امـام حسـین7 نائـل می گردنـد ایـن خواهـش را داریـم کـه ایـن نمـاز حاجت 
و دعـای بعـد از آن را بـه نیـت طلـب ظهـور حضـرت مهـدی7 انجـام دهنـد 
مخصوصـًا در روز عرفـه و عاشـورا و نیـز در بقیـه مناسـبت های مهم، امید اسـت 

بـه برکـت آن بـه زودی حوائـج آنان روا گردد و کارهایشـان آسـان شـود.

ݔ ݑ   ݔ ݐ ݐ ݐ
سـید بـن طـاووس1 گویـد: نمـاز زیـارت امـام حسـین7 چهـار رکعـت 
اسـت، در هـر رکعـت بعـد از سـوره حمـد، «قـل هـو اللـه احـد» و «قـل یـا أّیها 

الکافـرون» را بخوانـد و بعـد از آن دعـا کنـد و بگویـد:

 نِّي 

َ
ْهـَل طٰاَعِتَك ِمـْن َجِمیِع َخْلِقـَك ِبأ

َ
ْشـِهُد أ

ُ
ْشـِهُدَك، َوأ

ُ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ْجَمُع ِفـي َحیٰاِتـي َوَبْعَد 
َ
ْشـَهُد َمـَع ُکلِّ شـٰاِهٍد َیْشـَهُد ِبمـٰا َشـِهْدُت ِبـِه أ

َ
أ

ْلــقٰاَك َعلـٰی َذِلَك َیـْوَم فاَقِتي.
َ
َوفٰاِتـي َحّتٰی أ

ُلمـٰاِت  ِإَلـی  ِذیـَن آَمُنـوا ُیْخِرُجُهـْم ِمـَن الظُّ ـَه (َوِلـيُّ الَّ نَّ اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ـوِر ِإَلی  ْوِلیٰاُوُهـُم الّطاُغـوُت ُیْخِرُجوَنُهـْم ِمـَن النُّ
َ
ِذیـَن َکَفـُروا أ ـوِر َوالَّ النُّ

۷ 



 ݔ
ݑ  ݐݔ ݐ  ݐ

۱۵۳

بود». خواهند  جاودان  آن  در  و  دوزخ اند  اهل  آن ها  تاریکى ها،  سوى  به  مى کنند  خارج 

و شهادت مى دهم که «پیامبر9 نسبت به مؤمنان از خود آنان سزاوارتر است و همسران او مادران ایشان هستند، 

و خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزاوارترند از دیگران درکتاب خدا»،  و گواهى مى دهم که «ولى و سرپرست ما 

خدا و رسول او و کسانى هستند که ایمان آورده، نماز را به پا مى دارند و زکات مى پردازند در حالى که در رکوع 

سزاوارترند،  دیگران  از  مقررداشته  خدا  درآنچه  یکدیگر  به  نسبت  هستند،آنها  اولواالرحام  دو،  آن  ذرّیه  و   هستند» 

آن ها ذریه و دودمانى هستند که پاکى و تقوا و فضیلت را بعضى از بعضى دیگر گرفته اند و خداوند شنوا و دانا است.

و شهادت مى دهم که شما عالمت ها و نشانه هاى دین هستید و اولواالرحام هستید نسبت به سایر خلق، و 

حّجت هستید بر اهل دنیا، آنان را انتخاب کردى و برگزیدى و مختص گردانیدى و بر سّر خود آگاه نمودى،

تنزیل  و  تأویل  به  را  بندگان  و  فرمودند  نهى  منکر  از  و  نمودند  امر  معروف  به  کردند،  قیام  تو  امر  به  پس 

در  دیگرى  کننده  دعوت  رفت  کننده اى  دعوت  آنان  میان  از  هرگاه  فراخواندند.  قرآن)  ظاهر  و  باطن  (معانى 

ْصحـٰاُب الّنـاِر ُهـْم ِفیهـٰا خٰاِلـُدوَن).(۱)
َ
ولِئـَك أ

ُ
ُلمـٰاِت أ الظُّ

هٰاُتُهْم  مَّ
ُ
ُجـُه أ ْزواٰ

َ
ْنُفِسـِهْم َوأ

َ
ْولـٰی ِباْلُمْوِمِنیـَن ِمْن أ

َ
ِبـيَّ (أ نَّ النَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

نَّ 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه)(۲). َوأ ْولـٰی ِبَبْعـٍض ِفي ِکتـٰاِب اللَّ

َ
وُلـوا اْالَْرحـٰاِم َبْعُضُهـْم أ

ُ
َوأ

ـٰالَة َوُیْوُتـوَن  ِذیـَن ُیِقیُمـوَن الصَّ ِذیـَن آَمُنـوا الَّ ـُه َوَرُسـوُلُه َوالَّ َنـا (اللَّ َوِلیَّ

َبْعُضُهـْم  ْرحـٰاِم   اْالَ وُلـوا 
ُ
(أ َتُهمـٰا  یَّ ُذرِّ نَّ 

َ
َوأ ِکُعـوَن)(۳)  راٰ َوُهـْم  کٰاَة  الـزَّ

ُه َسـِمیٌع َعِلیـٌم)(۵). ـًة َبْعُضهـٰا ِمـْن َبْعـٍض َواللَّ یَّ ْولـٰی  ِبَبْعـٍض)(۴)، (ُذرِّ
َ
أ

ُة   ْرحٰاِم َعَلی اْلـَورٰی، َواْلُحجَّ

وُلـوا اْالَ
ُ
یِن، َوأ ْعٰالُم الدِّ

َ
نَّــُکْم أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ْطَلْعــَتُهْم 
َ
ْنیٰا، ِاْنـَتَجْبــَتُهْم َواْصَطَفْیــَتُهْم َواْخَتَصْصَتُهْم  َوأ ْهِل الدُّ

َ
َعلٰی أ

َمـُروا ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهـْوا َعـِن اْلُمْنَکـِر، 
َ
ْمـِرَك، َوأ

َ
َك، َفقٰاُمـوا ِبأ َعلـٰی ِسـرِّ

ـَف  ٍع َخلَّ مـٰا َمضـٰی ِمْنُهـْم داٰ یـِل، ُکلَّ ْنِز ِویـِل َوالتَّ
ْ
أ َوَدَعـُوا اْلِعبـٰاَد ِإَلـی التَّ

۲ و۴. سورۀ احزاب، آیه۶. ۱. سورۀ بقره، آیه۲۵۷. 
۵. سورۀ آل عمران، آیه۳۴. ۳. سورۀ مائده، آیه۵۵. 
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میان ایشان جانشین گردانید، اطاعت آنان را واجب نمودى و به دوستى همراه با پیروى از آنان دستور دادى، 

و براى هیچ کس عذرى در رها کردن آنان و دورى گزیدن از آنان و تمایل به غیر آنان قرار ندادى، و آنان را 

فرشتگان آمد  و  رفت  محّل  رسالت،  معدن  مخلوقات،  برترین  نبوت،  بیت  اهل 

قرآن،  همتایان  رسوالن،  نوادگان  برگزیدگان،  اوالد  کرامت،  و  وحى  فرودآمدن  و 

درهاى هدایت، دست آویزان مورد اطمینان قرار دادى، در راه تو از سرزنش سرزنش کنندگان بیم و هراسى ندارند

 به حق آنان قیام نمى کند مگر مؤمن، و به هدایت آنان هدایت نمى شود مگر انسان برگزیده.

خداوندا بر آنان درود فرست به برترین درودهایت، و به آنان برکت ده به فراوان ترین برکاتت، و آن ها را 

سرشار نما از کرمت به گرامى ترین و ارزشمندترین کراماتت در دنیا و آخرت.

خودت  محّبت  من  نزد  را  آنها  مهم ترین  و  آن ها  نیکوترین  و  چیزها  محبوب ترین  خداوندا 

دارد،   دوست  خلق  میان  از  را  آنان  که  کس  هر  محبت  و  او  پاك  بیت  اهل  و  پیامبرت  و 

و محّبت کسى که محّب تو و آنان را دوست دارد، و بغض و کینه هر کسى که بغض و کینه تو و آنان را دارد 

ٰالِتِهـْم، َوَلْم َتْجَعـْل ِالََحٍد  َمـْرَت ِبُمواٰ
َ
ِعیـًا، َفَرْضـَت طٰاَعَتُهْم، َوأ ِفیِهـْم  داٰ

ْنِحیٰاِز َعْنُهْم َواْلَمْیِل ِإلٰی َغْیِرِهْم. َوَجَعْلَتُهْم  ِمـْن َخْلِقَك ُعْذرًا في َتْرِکِهْم َواْالِ

سـٰاَلِة َوُمْخَتَلـَف اْلَمٰالِئَکِة  ـِة َوَمْعـِدَن الرِّ یَّ ْفَضـَل اْلَبرِّ
َ
ِة، أ ُبوَّ ْهـَل َبْیـِت النُّ

َ
أ

َن  ْقـراٰ
َ
َوأ ُسـِل،  الرُّ ْسـبٰاَط 

َ
َوأ ْفـَوِة  الصَّ ْوٰالَد 

َ
َوأ َمـِة،  َواْلَکراٰ اْلَوْحـِي  َوَمْهِبـَط 

َب اْلُهدٰی، َواْلُعـْرَوَة اْلُوْثقٰی. ٰالَیخٰاُفوَن ِفیـَك َلْوَمَة ٰالِئٍم،  ْبـواٰ
َ
اْلِکتـٰاِب، َوأ

ُهـْم ِإّال ُمْنَتَجٌب. ِهـْم  ِإّال ُمْوِمـٌن، َوٰالَیْهـِدي ِبُهداٰ َوٰالَیُقـوُم ِبَحقِّ

َبَرکٰاِتَك،  ْجَزِل 
َ
ِبأ َعَلْیِهْم  َوبٰاِرْك  ِتَك،  َصَلواٰ ْفَضِل 

َ
ِبأ َعَلْیِهْم  َفَصلِّ  ُهمَّ  للَّ

َ
أ

ِخَرِة. ْنیٰا َواْالٰ مٰاِتَك ِفي الدُّ ْکَرِم َکراٰ
َ
ْئُهْم ِمْن َکَرِمَك ِبأ َوَبوِّ

َك َوُحبَّ  ، ُحبَّ هٰا ِإَليَّ َهمَّ
َ
هٰا َلَديَّ َوأ َبرَّ

َ
َحبَّ اْالَْشیٰاِء ِإَليَّ َوأ

َ
ُهمَّ اْجَعْل أ للَّ

َ
أ

َخْلِقَك،  َجِمیِع  ِمْن  ُهْم  َحبَّ
َ
أ َمْن  ِبیَن، َوُحبَّ  یِّ َبْیِتِه الطَّ ْهِل 

َ
أ َرُسوِلَك َوُحبَّ 

ْبَغَضُهْم ِمْن 
َ
ْبَغَضَك َوأ

َ
َوُحبَّ َمْن َعِمَل اْلُمِحبَّ َلَك َوَلُهْم، َوُبْغَض َمْن أ
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و بغض هر کسى که مبغض تو و آنان را دوست دارد ـ چه زنده باشد و چه مرده ـ قرار بده.

و روزى کن مرا صبرى جمیل ـ یعنى  صبرى که در آن شکوه اى نزد مردم نباشد ـ  و دینى سالم و گشایشى 

خاشع قلبى  و  اشکبار  چشمى  و  صحیح  جسمى  و  فراخ  زندگى  و  گوارا  روزى  و  بزرگ  پاداشى  و  نزدیک، 

پایدارى  و  ثبات  مى خواهیم  تو  از  و  پیوسته،  عبادتى  و  کامل  عقلى   و  طوالنى  عمرى  و  ثابت   یقینى  و   

مى پسندى. و  دارى  دوست  آنچه  بر  توانایى  و  نیرو  و  هدایت  بر 

خداوندا محبتت را محبوب ترین چیزها، و ترس از خودت را ترسناك ترین چیزها نزد من قرار بده، و روزى 

کن مرا دوستى خود را و دوستى هرکسى که دوستى او، نزد تو، به من نفعى مى رساند، وآنچه به من روزى کردى

و روزى مى کنى، از آنچه دوست مى دارم، پس به گونه اى قراربده که مرا بازندارد ومشغولنسازد ازآنچه تو دوست 

مى دارى، و حوائج دنیا و خواسته هاى دنیوى را با شوق به لقایت از من قطع کن، و زمانى که چشم اهل دنیا را

به  قراربده،  خودت  خشنودى  و  رضایت  و  اطاعت  در  مرا  چشم  روشنى  مى گردانى،  روشن  دنیایشان  به   

نیکوکاران.  به  است  نزدیک  رحمتت  که  رحمتت 

تًا،  َجِمیِع َخْلِقَك، َوُبْغَض َمْن َعِمَل اْلُمْبِغَض َلَك َوَلُهْم َحّیًا َوَمیِّ

َعِظیمًا، ْجرًا 
َ
َوأ یبًا،  َقِر َوَفَرجًا  َسِلیمًا،  َوِدینًا  َجِمیًال،  َصْبرًا  َواْرُزْقِني 

ِمَعًة، َوَقْلبًا خٰاِشعًا،   َوِرْزقًا َهِنیئًا، َوَعْیشًا َرِغیدًا، َوِجْسمًا َصِحیحًا، َوَعْینًا داٰ

بٰاَت  ْسَئُلَك الثَّ
َ
ِئَمًة، َوأ َوَیِقینًا ثاِبتًا، َوُعْمرًا َطِویًال، َوَعْقًال کٰاِمًال، َوِعبٰاَدًة داٰ

َة َعلٰی مٰا ُتِحبُّ َوَتْرضٰی.  َعَلی اْلُهدٰی، َواْلُقوَّ

ْخَوَف اْالَْشـیٰاِء 
َ
، َوَخْوَفَك أ َحبَّ اْالَْشـیٰاِء ِإَلـيَّ

َ
ـَك أ ُهـمَّ َواْجَعـْل ُحبَّ للَّ

َ
أ

ُه ِعْنـَدَك. َومـٰا َرَزْقَتِني ـَك َوُحـبَّ َمـْن َیْنَفُعِنـي ُحبُّ ِعْنـِدي، َو اْرُزْقِنـي ُحبَّ

َواْقَطـْع   . ُتِحـبُّ ِفیمـٰا  غـًا  َفراٰ ِلـي  َفاْجَعْلـُه   ، ِحـبُّ
ُ
أ ِمّمـا  َوَتْرُزُقِنـي 

ْنیـٰا  ْهـِل الدُّ
َ
ْقـَرْرَت ُعُیـوَن أ

َ
ـْوِق ِإلـٰی ِلقٰاِئـَك. َوِإذاٰ أ ْنیـٰا ِبالشَّ ِئـَج الدُّ َحواٰ

َة َعْیِني ِفي طٰاَعِتـَك َوِرضٰاَك َوَمْرضٰاَتـَك، ِبَرْحَمِتَك  ِبُدْنیٰاُهـْم، َفاْجَعْل ُقـرَّ

یـٌب ِمَن اْلُمْحِسـِنیَن.(۱) ِإنَّ َرْحَمَتـَك َقِر
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شیخ مفید1 در کتابش «االشراف» گفته است: 

نمـاز زیـارت دو رکعت اسـت، در رکعت اّول بعد از سـورۀ «حمد» 
سـورۀ «الرحمـن» و در رکعـت دوم بعـد از سـورۀ «حمـد» سـورۀ 
«یـس» می خوانـی، و غیـر ایـن دو سـوره از آنچـه برایـت میّسـر و 

ممکـن باشـد از قـرآن کفایت می کنـد.(۱)
و این نماز که در رکعت اول سورۀ «الرحمن» و در رکعت دوم سورۀ «یس» 
ائّمه  سایر  حرم  در  ندارد،  حسین7  امام  زیارت  به  اختصاص  می شود  خوانده 

طاهرین: نیز می توان آن را انجام داد.

سید بزرگوار مرحوم میرداماد گفته است: هنگامی که زیارت در حرم مطّهر 
پیامبر9 یا یکی از ائّمه طاهرین: باشد نماز زیارت را بعد از زیارت انجام 
می دهد، و اگر زائر از دور بخواهد زیارت کند ابتدا نماز زیارت را انجام می دهد 

و بعد از آن زیارت می کند.
و گفته است: نماز زیارت برای پیامبر9 یا یکی از ائمه: دو رکعت است 
که بعد از زیارت در باالی سر مبارک بجا می آورد و اگر انسان در حالی که در 
شهر خودش مقیم است بخواهد یکی از آن عزیزان را زیارت کند ابتدا نماز را بجا 

می آورد و سپس زیارت می نماید.
شـیخ الطائفه طوسـیـ  کـه خداوند مرقدش را منّور گردانـدـ  در کتابش «مصباح 

المتهّجـد» در بـاب فضیلت روز رجمعه و اعمال آن گفته اسـت: 

۱. االشراف: ص۳۰.

۸ 
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َها  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، َالسَّ ِبـيُّ َوَرْحَمـُة اللَّ َهـا النَّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

ُء،  ْهراٰ َدُة الزَّ ـیِّ َدُة اْلُکْبرٰی، َوالسَّ ـیِّ ِبـيُّ  اْلُمْرَسـُل، َواْلَوِصـيُّ اْلُمْرَتضٰی، َوالسَّ النَّ

َمنٰاُء اْلُمْنَتَجُبوَن اْلُمْسـَتْخَزُنوَن،  ْوٰالُد َواْالَْعٰالُم َواْالُ ـْبطٰاِن اْلُمْنَتَجبٰاِن، َواْالَ َوالسِّ

، ِجْئـُت اْنِقطٰاعـًا ِإَلْیُکـْم َوِإلـٰی آبٰاِئُکـْم َوَوَلِدُکُم اْلَخَلـِف َعلـٰی َبَرَکِة َحقٍّ

ـُه ِبِدیِنـِه،  ٌة، َحّتـٰی َیْحُکـَم اللَّ ٌم، َوُنْصَرِتـي َلُکـْم ُمَعـدَّ  َفَقْلِبـي َلُکـْم ُمَسـلِّ

ِبَفْضِلُکـْم،  اْلقٰاِئِلیـَن  َلِمـَن  ِإنِّـي  ُکـْم.  َعُدوِّ َمـَع  ٰال  َمَعُکـْم  َفَمَعُکـْم 

ـُه. اللَّ شـٰاَء  مـٰا  ِإّال  ْزُعـُم 
َ
أ َوٰال  ُقـْدَرًة،  ِلّلـِه  ْنِکـُر 

ُ
أ ٰال  ِبَرْجَعِتُکـْم،  ُمِقـرٌّ 

پیامبر   اى  تو  بر  سالم  باد،  شما  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  پیامبر  اى  شما  بر  سالم 

زهرا  حضرت  سّیده  و  کبرى  خدیجه  بر  و  پسندیده ات  وصّى  بر  و  مرسل 

گشته، ذخیره  و  شده  برگزیده  امینان  و  شخصیت ها  و  اوالد  و  برگزیده  سبط  دو  و 

آمده ام به سوى شما و پدران بزرگوار شما و فرزندان جانشین شما در حالى که از دیگران بریده ام به برکت

کند حکم  دینش  به  خداوند  تا  است  آماده  شما  براى  یارى ام  و  است  شما  تسلیم  من  قلب  حق، 

کسى که با شما است، با شما است و گرد دشمن شما نمى گردد، همانا من از قائلین به فضیلت و برترى شما و اقرار 

کننده به رجعت شما هستم، قدرتى را براى خداوند انکار نمى کنم، ونظرى و عقیده اى ندارم جز آنچه خدا بخواهد.

و زیـارت پیامبـر و ائّمـه: در روز جمعـه مسـتحب اسـت، و از 
امـام صـادق7 روایـت شـده اسـت کـه فرمودنـد:

و  امیرالمؤمنین  قبر  و  خدا9  رسول  قبر  مى خواهد  که  کسى 
فاطمه و امام حسن وامام حسین و قبور حجج الهى: را زیارت 
کند در حالى که در شهر خودش مى باشد باید در روز جمعه غسل 
کند و لباس پاك بپوشد و به بیابان رود، آنگاه چهار رکعت نماز با 
هر سوره که برایش میّسر است از قرآن بخواند، هنگامى که تشهد 

را انجام داد و سالم نماز را گفت در مقابل قبله بایستد و بگوید:
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۱. مصباح المتهّجد: ص۲۸۹.

مى گویند، تسبیح  او  اسماء  به  را  خدا  خلق،  همۀ  ملکوت.  و  ُملک  صاحب  خداوند  است  منّزه  و  پاك 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  باد  شما  بر  سالم  و  شما،  جان  و  برجسم  سالم  و 

اى  شما  بر  سالم  من،  سرور  و  من  موالى   اى  شما  بر  سالم 

رحمت و  باد  شما  بر  سالم  شهید،  فرزند  شهید  اى  شده،  کشته  فرزند  شده،  کشته  اى  من،  موالى 

 خدا و برکات او... 

ْسـمٰاِئِه َجِمیـُع َخْلِقِه، 
َ
َه ِبأ ُح اللَّ ـِه ِذي اْلُمْلِك َواْلَمَلُکوِت، ُیَسـبِّ ُسـْبحٰاَن اللَّ

ِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیُکْم َوَرْحَمُة اللَّ ْجسـٰاِدُکْم، َوالسَّ
َ
ِحُکْم َوأ ْرواٰ

َ
ـٰالُم َعلٰی أ َوالسَّ

و در روایت دیگری فرموده اند: 
این زیارت و دعا را بر بام خانه ات انجام بده.(۱)

و مسـتحب اسـت زیـارت حضـرت ابـا عبدالّلـه7 هماننـد آن، بعـد از آنکه 
غسـل کـرد بـر بـام خانـه اش بـاال مـی رود یـا در بیابـان بـی آب و علف مـی رود و 

اشـاره می کنـد بـه سـوی آن حضـرت بـا سـالم، و می گویـد:

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا  دي. َالسَّ دي َواْبـَن َسـیِّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َوَسـیِّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمُة  ـِهیِد. َالسَّ ـِهیَد ْبَن الشَّ َمـْوٰالَي یٰا َقِتیَل ْبَن اْلَقِتیِل، َالشَّ

اللـِه َوَبَرکٰاُتـُه... تا آخـر زیارت.

در کتـاب مصبـاح در زیـارت عاشـورا از راه دور کـه آن را علقمـه از امـام 
باقـر7 روایـت کـرده اسـت نمـاز زیـارت را بـر زیـارت مقـدم کـرده اسـت، 
شـیخ صـدوق1 در کتـاب «مـن ال یحضره الفقیـه» در باب آنچـه جایگزین 
زیـارت امـام حسـین و زیـارت غیـر آن حضـرت از ائمـه: می شـود و به جای 
آن قـرار می گیـرد بـرای کسـی که بـه خاطر دوری مسـافت قـدرت رفتـن ندارد، 
بـه سـند خـود از هشـام و او از امـام صادق7 روایت کرده اسـت کـه فرمودند: 



ݑ ݑݓ ݐݑ  ݐ  ݐ  ݐ  

۱۵۹

هرگاه یکى از شما به خاطر دورى مسافت نتواند خود را به قبور 
و  آورد  بجاى  نماز  رکعت  دو  رود،  خود  خانه  بام  بر  رساند  ما 
اشاره به قبور ما کند و سالم گوید، به راستى که آن سالم به ما 

خواهد رسید.
شـیخ شـهید محّمـد بـن مّکـی1 در کتـاب «الذکـری» می گویـد: نمـاز 
زیـارت نـزد قبـر مطّهـر رسـول خـدا9 و امیرالمؤمنیـن7 یـا یکـی از ائّمـه 
طاهریـن: دو رکعـت اسـت بعـد از تمام شـدن زیـارت، و آن را در باالی سـر 

بجـای مـی آوری.
سپس گفته است: ابن زهره1 گفته است: کسی که زیارت کند و او در آن 
شهر مقیم است نماز را مقّدم می کند و بعد از آن زیارت می نماید(۱)، ولی سبزواری 
ـ که خداوند مقامش را عالی گرداند ـ گفته است: بعضی از علماء پنداشته اند که 
اگر زائر از راه دور زیارت کند نماز زیارت را باید قبل از زیارت بجای آورد، ولی 
صحیح و مشهور این است که نماز زیارت دائمًا بعد از زیارت خوانده می شود، 

فرقی نمی کند زائر از نزدیک زیارت کند یا از دور.(۲)

ݑ ݓ ݑ ݑ  ݐ ݐ  ݐ  ݐ  
در «بحار» از «مصباح الزائر» نقل کرده است که گفته است: 

در مورد گرفتن تربت و برداشتن آن روایت شده است که هرگاه 
کن،  غسل  و  جا برخیز  شب از  کنى، آخر  را اخذ   خواستى آن 
پاك ترین لباس هایت را بپوش، با ُسعد خود را خوش بو گردان و 

۲. مفاتیح النجاة (مخطوط): ص۵۹. ۱ رسالة اربعة امام: ص۶۲. 

۹ 
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۱. اإلستشفاء بالتربة الشریفة الحسینّیة: ص۷۵، بحاراالنوار: ۱۳۷/۱۰۱ ح۸۰، مصباح الزائر: ص۱۳۶.

ُهمَّ  للَّ
َ
َبِتـَك ِبِإْذِنـَك. أ ـِه، ِإنِّـي آِخـٌذ ِمـْن ُتْر یـٰا َمـْوٰالَي َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ

ْمنـًا ِمـْن ُکلِّ َخْوٍف، 
َ
، َوأ ٍء، َوِعـّزًا ِمـْن ُکلِّ ُذلٍّ َفاْجَعْلهـٰا ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ

اْلُمْوِمِنیـَن. َوِلَجِمیـِع  ِلـي  َفْقـٍر  ُکلِّ  ِمـْن  َوِغنـًی 

و با سه انگشت، سه مرتبه بر مى دارى و آن را در پارچه پاك و 
تمیزى قرار مى دهى، و آن را ُمهر مى کنى با ُمهرى که نقره باشد و 
َة ِإّال  ُه، ٰال ُقوَّ نگین آن عقیق و بر آن نقش شده باشد: «ما شاَء اللَّ

ْسَتْغِفُر الّلَه» 
َ
ِبالّلِه، أ

سه  در  تو  با  مى برد  باال  بداند  را  تو  نّیت  درستى  خداوند  چون 
و  کاستى  و  کم  هیچ  بدون  مثقال  هفت  برداشته اى  که  قبضه اى 
به  نیاز  وقت  و  بردار  آن  از  دردى  هر  براى  تو  آنگاه  افزایشى، 

مقدار یک نخود از آن بگیر، ان شاء اهللا شفا پیدا مى کنى.(۱)

اى موالى من، اى فرزند رسول خدا، همانا من با اجازه شما از تربت شما مى گیرم و بر مى دارم، خداوندا

بیمى، و  ترس  هر  از  ایمنى  و  ذّلتى  هر  از  عّزت  و  دردى  هر  شفاى  باعث  را  آن 

و بى نیازى از هر فقر و تهى دستى براى من و براى همۀ مؤمنان قرار بده.

داخل شو، در باالى سر مطهر بایست و چهار رکعت نماز بخوان، 
در رکعت اّول بعد از سورة «حمد» یازده مرتبه سورة «اخالص» 
در رکعت دوم بعد از سورة «حمد» یازده مرتبه سورة «قدر» در 
رکعت سوم بعد از سورة «حمد» یازده مرتبه سورة «اخالص» و 
در رکعت چهارم بعد از سورة «حمد» دوازده مرتبه سورة «اذا 
جاء نصر اهللا والفتح» را بخواند و بعد از فارغ شدن از آن سجده 

کن، و در سجده ات هزار مرتبه بگو: «شکرًا شکرًا».
آنگاه برخیز و ضریح را بگیر و بگو:
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ݔ ݓ   ݐ   ݐ   ݐ
سید بن طاووس گفته است:

نمـاز دیگـری کـه نزدیـک سـر مطّهـر امـام7 خوانده می شـود، و 
آن دو رکعت اسـت، به سـورۀ «الرحمن» و سـورۀ «تبارک» کسـی 
کـه ایـن دو رکعـت را بخوانـد خداونـد بـرای او بیسـت و پنـج حج 

قبـول شـده به همراه رسـول خـدا9 بنویسـند.(۱)

ن ؤ را م ا ݔ ...  ݓ     ّ ݐ   ݐ
۱ـ زید بن طلحه(۲) گفته است:

فرمودند:  من  به  بودند  حسینی)  (حائر  حیره  در  که  زمانی  صادق7  امام   
قبر  زیارت  به  رفتن  حضرت  داده ام (منظور  وعده  تو  به  که  را  آنچه  نمی خواهی 

امیرالمؤمنین7 بود)؟ عرض کردم: چرا آماده ام. 
آنگاه امام7 سوار مرکب شدند، اسماعیل فرزند امام همراه آن حضرت سوار 
شد و من نیز به همراه آنان سوار شدم و به راه افتادیم تا از وادی ثویه (محّلی است 
نزدیک کوفه) گذشته و بین حیره و نجف جنب ریگ های سفید امام7 از مرکب 
پیاده شدند اسماعیل نیز از مرکب فرود آمد و من هم پایین آمدم، امام7 نماز 

خواند، من و اسماعیل نیز نماز خواندیم، آنگاه امام7 به اسماعیل فرمودند: 

۱ مصباح الزائر: ۵۳۱، هدیة الزائرین: ۱۲۳، بحاراالنوار: ۱۰۱ / ۲۸۷ ذح۲.
۲ در کافی و کامل الزیارات: «یزید بن عمر بن طلحه» و در بحار «یزید بن عمرو بن طلحه» است.

۱۰ 

۱۱ 



ݐݒ  ݓ
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قم و سّلم علی جّدك الحسین7.
برخیز و بر جّدت امام حسین7 سالم کن.

مـن عـرض کردم: فدای شـما شـوم، مگر امام حسـین7 در کربال نیسـتند؟ 
امام7 فرمودند: 

آرى در کربال است ولى هنگامى که سر مبارك آن حضرت را 
به طرف شام مى بردند یکى از موالیان ما آن را ربود و در کنار 

قبر امیرالمؤمنین7 دفن نمود.(۱)
۲ ـ ابو فرج سندی گفته است: 

مـن در خدمـت امـام صـادق7 بـودم، وقتی کـه به حیـره تشـریف آوردند، 
شـبی فرمودنـد: قاطـر مـرا زیـن کنیـد. سـپس امـام7 سـوار شـدند و مـن بـه 
همـراه ایشـان بـودم تا رسـیدیم به پشـت کوفه، امـام7 پیاده شـدند و دو رکعت 
نمـاز خواندنـد سـپس مقـداری دورتـر دو رکعت نمـاز خواندنـد و بعـد از آن نیز 
مقـداری دورتـر شـدند و دو رکعت نمـاز خواندند، من عرض کردم: فدای شـما 

شـوم، دیـدم در سـه موضع نمـاز گزاردیـد، امـام7 فرمود: 
دوم  موضع  بود،  امیرالمؤمنین7  مبارك  قبر  محل  اّول  موضع 
محّل  سوم  موضع  و  بود،  حسین7  امام  مبارك  سر  دفن  محّل 

منبر امام قائم7 بود.
مصّنف گوید: این حدیث در اخبار ما با عبارت دیگری روایت شده است.(۲)

۳ ـ ابان بن تغلب گفته است: 
همـراه امـام صـادق7 بودم، حضرت از پشـت کوفه عبور کردنـد و در آنجا 

۱ فرحة الغری: ص۶۴، کامل الزیارات: ص۳۴ ح۴، کافی: ج۴ ص۵۷۲ ح۱، وافی: ج۱۴ ص۱۴۱۳ ح۴، وسائل 
الشیعة: ج۱۴ ص۴۰۰ ح۳، بحاراالنوار: ج۴۵ ص۱۷۸ ح۲۸.

۲ فرحة الغری: ص۵۶، حلیة االبرار: ج۶ ص۳۴۲ ح۶، بحاراالنوار: ج۱۰۰ ص۲۴۶ ح۳۴.
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از مرکـب پاییـن آمدنـد و دو رکعـت نمـاز خواندند، سـپس مقداری جلـو رفته و 
در آن جـا دو رکعـت نمـاز بجـای آوردنـد، بعـد از آن کمی حرکـت کردند و دو 

رکعـت دیگر بجـای آوردند، آنـگاه فرمودند: 
اینجا محّل قبر مبارك امیرالمؤمنین7 است. 

مـن عـرض کـردم: آن دو موضـع دیگر که در آنجـا نماز گزاردیـد چه مکانی 
فرمودند: است؟ 

یکى محّل دفن سر مبارك امام حسین7 و دیگرى محّل منبر 
امام قائم عّجل اهللا تعالى فرجه الشریف مى باشد.(۱)

۴ ـ مبارک خّباز گفته است: 
امـام صـادق7 بـه مـن فرمودنـد: «قاطـر و حمـار را زیـن کـن» و آن وقتی بود 
کـه بـه حیـره تشـریف آورده بودنـد. امـام7 سـوار شـدند و مـن بـه همراه ایشـان 
سـوار شـدم تـا اینکـه وارد زمینـی شـدند کـه سـیالب آنجـا را از پایه خـورده و برده 
بـود. امـام7 از مرکـب پیـاده شـدند و دو رکعـت نمـاز خواندند، سـپس مقداری 
جلـو رفتـه و فرود آمدنـد، و دو رکعت نماز گزاردند، پـس از آن مقداری دیگر جلو 

رفتـه و دو رکعـت دیگـر بجـای آوردنـد، آنگاه سـوار بر مرکب شـده و بازگشـتند.
بـه امـام7 عـرض کـردم: فـدای شـما شـوم سـه تـا دو رکعـت در سـه محل 

بجـای آوردیـد این هـا چـه بـود؟ فرمود: 
دو  بود،  امیرالمؤمنین7  مبارك  قبر  محّل  در  اول  رکعت  دو 
رکعت دوّم محل سر مبارك امام حسین7 و دو رکعت سوم 

محل منبر امام قائم7 بود.(۲)
۱ فرحـة الغـری: ص۵۷، کامـل الزیـارات: ص۳۴ ح۵، کافـی: ج۴ ص۵۷۲ ح۲، وافـی: ج۱۴ ص۱۴۱۳ ح۵، 

وسـائل الشـیعة: ج۱۴ ص۴۰۰ ح۴.
۲ فرحة الغری: ص۵۸، الغارات: ج۲ ص۸۵۱، بحاراالنوار: ج۱۰۰ ص۲۴۷ ح۳۵.
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۱.  المزار (شهید االول): ص۳۳، بحاراالنوار: ج۱۰۰ ص۲۸۲. 

خداوندا تو مکان مرا مى بینى، و کالم مرا مى شنوى، و هیچ چیز از امر من بر تو پوشیده و پنهان نیست، 

حالى  در  آمده ام  تو  درگاه  به  هستى،  آن  آفرینندة  و  آن  کنندة  ایجاد  که  تو  بر  باشد  پنهان  و  پوشیده  چگونه 

مى خواهم تو  از  متوّسلم،  تو  رسول  وصى  به  و  داده  قرار  خود  شفیع  را  رحمت  پیامبر  آن  پیامبرت  که 

به حّق آن دو بزرگوار که ثبات قدم و هدایت و مغفرت را در دنیا و آخرت نصیب من گردانى.

ݐ ݐّ ݔ   ݓ     ّ ݐ     ݐ  
هنگامی که به حّنانه رسیدی در آنجا دو رکعت نماز بخوان،

محّمـد بـن ابـی عمیر از مفّضـل نقل کرده اسـت که گفت: امـام صادق7 
در طریـق نجـف عبـور کـرد بـه سـتون خمیـده، پـس در آنجـا دو رکعـت نمـاز 

بجـای آورد، بـه آن حضـرت عـرض کردنـد: ایـن چه نمـازی بـود؟ فرمود: 
اینجا  در  را  آن  است،  حسین7  جّدم  مبارك  سر  محّل  اینجا 

نهاده اند هنگامى که از کربال به طرف شام مى بردند. 
پس در اینجا بگو:

ُهـمَّ ِإنَّـَك َتـرٰی َمکٰاِنـي، َوَتْسـَمُع َکٰالِمـي، َوٰالَیْخفٰی َعَلْیَك َشـْيٌء  للَّ
َ
أ

ُنـُه َوبٰاِرُئـُه، َوَقـْد ِجْئُتَك  ْنـَت ُمَکوِّ
َ
ْمـِري، َوَکْیـَف َیْخفـٰی َعَلْیَك مٰا أ

َ
ِمـْن أ

ْسـَئُلَك 
َ
ـال ِبَوِصـيِّ َرُسـوِلَك، َفأ ْحَمـِة، َوُمَتَوسِّ ـَك َنِبـيِّ الرَّ ُمْسَتْشـِفعًا ِبَنِبیِّ

ِخـَرِة.(۱) َواْالٰ ْنیـٰا  الدُّ ِفـي  َواْلَمْغِفـَرِة  َواْلُهـدٰی  اْلَقـَدِم  َثبـٰاَت  ِبِهمـٰا 

۱۲ 
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۱. جمال االسبوع: ص۱۸، بحاراالنوار: ج۹۱ ص۲۱۵ ح۱.

بنده ات  پسر  و  بنده ات  به  من  از  هدیه اى  را  نماز  رکعت  دو  این  خداوندا، 

پسندیدیده،  و  نیکو  و  پاکیزه  و  پاك  پیامبرت،  سبط  پسرولّیت  و  ولّیت  و 

و  برسان،  حضرت  آن  به  و  بپذیر  من  از  را  آن  خداوندا  شده،  برگزیده  امام  آن  على  بن  حسین  یعنى 

دارم،  ولّیت  پسر  و  ولّیت  و  پیامبرت  و  تو  به  که  امیدى  و  آرزو  از  برتر  بده  پاداش  و  ثواب  آن  بر  مرا 

مؤمنان. سرپرست  اى  مؤمنان،  سرپرست  اى  مؤمنان،  سرپرست  اى 

ݔ ݓ  ݓ ݑ  ݐ ݓ  ݔ  ݐ  ݐ
سـید بـن طـاووس در جمال االسـبوع گفته اسـت: اگـر او را ممکن باشـد که 
بـر پنجـاه رکعـت شـبانه روزش، و لـو دو رکعـت بیفزایـد و آن را بـه یکـی از اهل 

بیـت هدیه کند، بسـی سـعادت. 
نمـاز را افتتـاح کنـد بـا هفت تکبیـر یا سـه تکبیر و یا یـک تکبیر ماننـد افتتاح 
نمـاز واجـب، بعـد از تسـبیح رکـوع و سـجده در هـر رکعـت سـه مرتبـه بگویـد: 
یـَن» [«درود خـدا بـر محّمد و  بیـَن الّطاِهر یِّ ٍد َوآِلـِه الطَّ ـی الّلـُه َعلـٰی ُمَحمَّ «َصلَّ

خانـدان پـاك او»] و وقتـی تشـهد گفـت و سـالم داد بگوید:

ـي ِإلـٰی َعْبـِدَك َواْبـِن َعْبـِدَك،  ـٌة ِمنِّ ْکَعَتْیـَن َهِدیَّ ُهـمَّ ِانَّ هٰاَتْیـِن الرَّ للَّ
َ
أ

 ، ِضـيِّ ِکـيِّ الرَّ ـِب الّطاِهـِر الزَّ یِّ ـَك، َالطَّ ـَك، ِسـْبِط َنِبیِّ ـَك َواْبـِن َوِلیِّ َوَوِلیِّ

ِثْبِني 
َ
ْبِلْغُه ِإّیاُهمـٰا َوأ

َ
ـي َوأ ْلهٰا ِمنِّ ُهـمَّ َفَتَقبَّ للَّ

َ
َاْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ اْلُمْجَتبی، أ

َك، ـَك َواْبـِن َوِلیِّ ـَك َوَوِلیِّ َمِلـي َوَرجٰاِئـي ِفیـَك َوِفي َنِبیِّ
َ
ْفَضـَل أ

َ
َعَلْیِهمـٰا أ

یـٰا َوِلـيَّ اْلُمْؤِمِنیَن، یـٰا َوِليَّ اْلُمْؤِمِنیـَن، یٰا َوِلـيَّ اْلُمْؤِمِنیَن.(۱)

۱۳ 
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۱. بحار االنوار:  ج۹۰ ص۲۹۴.

اى نیکو مقّدر کننده، اى چاره اندیش دقیق، اى آنکه نیازى به شرح و تفسیر ندارد، اى بسیار مهربان و پر 

عاطفه، اى بسیار بخشنده و احسان کننده، بر محّمد و آل محّمد درود فرست و نسبت به من انجام بده آن گونه 

همانا تو سزاوارى که از تو بترسند، و تو سزاوارى که رحم کنى و رحمت فرستى، و  که تو شایستۀ آن هستى، 

است. تو  دست  به  مغفرت  و  رضوان 

 

ݓ ݐ ݒ ݐ  ݐ  ݐ
و آن چهـار رکعـت اسـت، در هـر رکعـت یـک مرتبـه سـورۀ «حمـد» و یک 
مرتبـه «آیـة الکرسـی» و صد مرتبه سـورۀ «کوثر»، سـپس سـالم می دهی و خود 

را بـه سـجده می افکنـی و در سـجده ات می گویـی: 
ــٰی  ــٰاُج ِإل ــْن ٰال َیْحت ــٰا َم ــِر، ی ْدِبی ــَف التَّ ــٰا َلِطی ــِر، ی ْقِدی ــَن التَّ ــٰا َحَس ی

ــٍد، َواْفَعــْل  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ َتْفِســیٍر، یــٰا َحّنــاُن یــٰا َمّنــاُن، َصــلِّ َعلــٰی ُمَحمَّ

ــُي  ــِة، َوَوِل ْحَم ــُل الرَّ ْه
َ
ــوٰی َوأ ْق ــُل التَّ ْه

َ
ــَك أ ــُه َفِإنَّ ْهُل

َ
ــَت أ ْن

َ
ــٰا أ ــي م ِب

ِن َو اْلَمْغِفــَرة.(۱) ْضــواٰ الرِّ

ّ ݐ   ݐ  ݔ  ݑ ݐ ݐ ݐ   ݐ
حضـرت علـی بن موسـی الرضا8 از پـدران بزرگـوار خود روایـت کرده اند 

کـه فرمودند: 
رسول خدا9 در روز اول محّرم دو رکعت نماز مى خواندند و 
چون فارغ مى شدند دست ها را به دعا باال مى بردند و سه مرتبه 

این دعا را مى خواندند:

۱۴ 

۱۵ 
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این  در  مى خواهم  تو  از  است  جدید  سال  از  روز  اولین  امروز  و  هستى  ازلى  معبود  تو  خداوندا 

آنچه  به  پرداختن  و  مى کند  بدى  به  امر  که  نفسى  این  بر  توانایى  و  شیطان  از  بودن  محفوظ  جدید،  سال 

باعث تقّرب من به درگاه تو است، اى کریم اى صاحب بزرگى و بزرگوارى، اى تکیه گاه کسى که تکیه گاهى 

ندارد، اى اندوخته کسى که اندوخته اى ندارد، اى دژ محکم براى کسى که دژ محکمى ندارد، اى فریادرس 

آنکه  اى  ندارد،  گنج  که  کسى  گنج  اى  ندارد،  پشتوانه اى  که  کسى  پشتوانه  اى  ندارد،  رسى  فریاد  که  کسى 

او. به  امید  است  بزرگ  آنکه  اى  است،  نیکو  او  بالى 

اى عزت ضعیفان و ناتوانان، اى نجات دهنده غرق شدگان، اى رهایى بخش هالك شوندگان، اى نعمت دهنده،

اى نیکویى کننده، اى زیاد بخشنده، اى احسان کننده، تو آن هستى که سیاهى شب و روشنایى روز و نور ماه 

و شعاع خورشید و صداى آب و آواز درخت به هنگام وزش باد براى تو خاضع اند،  اى خداوند هیچ شریکى 

براى تو نیست. خداوندا ما را بهتر از آنچه گمان مى کنند قرار بده، و آنچه را که نمى دانند بر ما ببخش و 

بیامرز، و به آنچه دربارة ما مى گویند ما را مؤاخذه نکن خدا براى من کافى است، هیچ معبودى قابل پرستش 

ِفیَهـا  ْسـَئُلَك 
َ
َفأ َجِدیـَدٌة،  َسـَنٌة  َوَهـِذِه  اْلَقِدیـُم،  لٰـُه  اْالِ ْنـَت 

َ
أ ُهـمَّ  للَّ

َ
أ  

ـوِء،  ّمـاَرِة ِبالسُّ ْفـِس اْالَ َة َعلـٰی َهـِذِه النَّ ـْیطٰاِن، َواْلُقـوَّ اْلِعْصَمـَة ِمـَن الشَّ

ِم، یٰا ِعمٰاَد  ْکـراٰ یُم یـٰا َذا اْلَجٰالِل َواْالِ ُبِني ِإَلْیـَك، یٰا َکِر ْشـِتغٰاَل ِبمـٰا ُیَقرِّ َواْالِ

َمـْن ٰال ِعمـٰاَد َلـُه، یٰا َذِخیـَرَة َمـْن ٰال َذِخیَرَة َلـُه، یٰا ِحْرَز َمـْن ٰال ِحـْرَز َلُه، یٰا 

ِغیـٰاَث َمـْن ٰال ِغیـٰاَث َلُه، یٰا َسـَنَد َمْن ٰال َسـَنَد َلـُه، یٰا َکْنـَز َمْن ٰال َکْنـَز َلُه، 

جٰاِء. یٰا َحَسـَن اْلَبـٰالِء، یـٰا َعِظیـَم الرَّ

َعفـٰاِء، یـٰا ُمْنِقـَذ اْلَغْرقـٰی، یـٰا ُمْنِجـَي اْلَهْلکـٰی، یـٰا ُمْنِعُم  یـٰا ِعـزَّ الضُّ

ْیِل،  ُد اللَّ ِذي َسـَجَد َلَك َسـواٰ ْنَت الَّ
َ
یـٰا ُمْجِمُل، یـٰا ُمْفِضُل یٰا ُمْحِسـُن، أ

ـْمِس، َوَدِويُّ اْلمـٰاِء، َوَحِفیُف  هـٰاِر، َوَضـْوُء اْلَقَمِر، َوُشـعٰاُع الشَّ َوُنـوُر النَّ

ـوَن،  ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا َخْیـرًا ِمّمـا َیُظنُّ للَّ
َ
یَك َلـَك. أ ـُه ٰال َشـِر ـَجِر، یـٰا َاللَّ الشَّ

ـُه  اللَّ َحْسـِبَي  َیُقوُلـوَن،  ِبمـٰا  ُتؤاِخْذنـٰا  َوٰال  َیْعَلُمـوَن،  ٰال  مـٰا  َلنـٰا  َواْغِفـْر 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۱۶۸

۱.  سورۀ آل عمران، آیه۸.
ج۶  الوسائل:  مستدرک  ص۳۶۹،  المعاد:  زاد  ح۲،  ص۳۳۴  ج۹۸  بحاراالنوار:  ص۲۷،  االعمال:  اقبال   .۲

ص۳۷۹، هدیة الزائرین: ص۵۸۱، الصحیفة الصادقّیة: ص۶۰۰.

جز او نیست، بر او توّکل مى کنم و او پروردگار و صاحب عرش عظیم است. به او ایمان آوردیم، همه از ناحیه 

پروردگار ما است، و جز صاحبان عقل و خرد متذّکر و متوّجه نمى شوند. «خدایا دل هاى ما را بعد از آنکه 

بخشنده اى» بسیار  تو  که  ببخشاى  ما  بر  رحمتى  خودت  جانب  از  و  نکن،  منحرف  کردى  هدایت 

ْلـُت َوُهـَو َربُّ اْلَعـْرِش اْلَعِظیـِم، آَمّنـا ِبـِه، ُکلٌّ  ٰال ِإٰلـَه ِإّال ُهـَو، َعَلْیـِه َتَوکَّ

نٰا ٰالُتـِزْغ ُقُلوَبنـٰا َبْعَد  بَّ ْلبـٰاِب، (َر ـُر ِإّال ُاوُلـوا اْالَ کَّ نـٰا، َومـٰا َیذَّ بِّ ِمـْن ِعْنـِد َر

(٢)
ْنـَت اْلَوّهـاُب)(۱). 

َ
ِإْذ َهَدْیَتنـٰا َوَهـْب َلنـٰا ِمـْن َلُدْنـَك َرْحَمًة ِإنَّـَك أ

بدون تردید شهادت امام حسین7 و حوادث ناگوار و فجایعی که رخ خواهد 
داد و مصائبی که بدان مبتال خواهد شد بر رسول خدا بسیار گران و طاقت فرسا 
بود. هرگاه جبرئیل به آن حضرت خبر می داد از مصائبی که فرزندش در کربال 
بدان مبتال می شود دچار حزن و غم و اندوه می گردید، و چون ما وظیفه داریم 
تأّسی کنیم به آنچه از رسول خدا9 صادر گشته پس بر ما واجب است که به 
آن حضرت اقتدا کنیم و در دهه محرم اقامه عزا و اظهار حزن و اندوه نماییم، و 
بعضی از علمای عالی مقام تصریح کرده اند که از مستحّبات مؤّکده ترک نمودن 

بسیاری از لّذات و شهوات در این ماه عظیم است. 
از حضرت علی بن موسی الرضا8 روایت شده است که فرمودند:

در  خونریزى  و  قتل  جاهلیت  اهل  که  است  ماهى  محّرم  همانا 
آن را حرام مى دانستند ولى ریختن خون ما را حالل شمردند و 
اسیر  آن  در  را  ما  زنان  و  اطفال  ننمودند،  رعایت  را  ما  حرمت 
نمودند، آتش به خیمه هاى ما زدند، آنچه در آن از اثاث و وسائل 
در  خدا9  رسول  براى  را  حرمتى  هیچ  و  کردند  غارت  بود 
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امر ما رعایت ننمودند.
همانا روز (شهادت) امام حسین7 پلک چشمان ما را مجروح 
ذلیل  را  ما  عزیز  و  نموده  جارى  ما  دیدگان  از  اشک  و  ساخته 
ساخته در سرزمین اندوه و بال و ما را وارث اندوه و بال نموده تا 

انقضاى این عالم،
که  بدانند  و  بگریند  گریه  کنندگان  باید  حسین7  مثل  بر  پس 

گریستن بر آن حضرت گناهان بزرگ را فرو مى ریزد.
سپس فرمود: پدرم این گونه بود که هرگاه ماه محرم فرا مى رسید 
را  مبارکش  چهره  و  نمى دید  خندان  را  حضرت  آن  کسى  دیگر 
غم مى گرفت تا ده روز بر او مى گذشت و وقتى روز دهم محرم 
مى رسید آن روز دیگر روز مصیبت و حزن و گریه آن حضرت 
بن  حسین  آن  در  که  روزى  آن  است  امروز  مى فرمود:  و  بود 

على8 را به شهادت رساندند.(۱)

ݒ ݓ  ݒ ݐ   ݐ
ابن عّباس گفته است: رسول خدا9 فرمودند: 

کسى که در شب عاشورا اواخر شب چهار رکعت نماز بخواند، 
در هر رکعت سورة «حمد» و «آیۀ الکرسى» و سورة «قل هو اهللا 
أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس» را ده مرتبه 
بخواند و بعد از سالم نماز صد مرتبه سورة «قل هو اهللا أحد» را 

۱. هدیة الزائرین: ص۵۸۱، زادالمعاد: ص۳۷.

۱۶ 
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۲. اقبال االعمال: ص۳۰. ۱. االقبال: ص۲۹. 

پاك و منزه است خداوند، حمد و سپاس سزاوار خداوند است، هیچ معبود شایسته اى جز خداوند نیست، و خدا بزرگتر 

از توصیف است و هیچ جنبش و نبرویى جز به وسیلۀ خداوند بلند مرتبۀ بزرگ نیست و از خدا طلب آمرزش مى نمایم.

بخواند خداوند تبارك و تعالى براى او در بهشت صد هزار هزار 
شهر از نور بنا کند.(۱)

ݐ ݐ ݓ ݐ  ݐ ݑ  ݒ   ݓ  ݒ     
پیامبراکرم9 فرمودند: 

رکعت  هر  در  بخواند  نماز  رکعت  صد  عاشورا  شب  در  که  کسى 
سورة حمد یک مرتبه و «قل هو اهللا أحد» سه مرتبه و بین هر دو 
رکعت سالم دهد و بعد از تمام شدن تمام نماز هفتاد مرتبه بگوید:

ْکَبــُر، َو ٰال َحــْوَل 
َ
ــُه أ ــُه َو اللَّ ــِه َو ٰال ِإٰلــَه ِإالَّ اللَّ ــِه َو اْلَحْمــُد ِللَّ ُســْبحاَن اللَّ

ــَه. ْســَتْغِفُر اللَّ
َ
ــِه اْلَعِلــيِّ اْلَعِظیــِم، َوأ َة ِإّال ِباللَّ َو ٰال ُقــوَّ

و آنگاه ثواب این نماز را ذکر کرده که شرح آن طوالنی است.(۲)

ݐ ݐ ݓ ݒ  ݓ  ݒ ݐ   ݐ ݑ  ݕ    
رسول خدا9 فرموده اند: 

سورة  رکعت  هر  در  بخوان  عاشورا  شب  در  نماز  رکعت  چهار 
حمد یک مرتبه و سورة «قل هو اهللا أحد» پنجاه مرتبه و بعد از 

۱۷ 

۱۸ 



ݐ   ݒ  ݐ  ݐ  ݐ  

۱۷۱

آنکه سالم رکعت چهارم را گفتى ذکر خدا زیاد بگو و صلوات 
بر رسول خدا9 و لعن و نفرین بر دشمنان ایشان به مقدارى که 

مى توانى بفرست.(۱)

ݐ     7 ݑ ݐ ݒ    ݖ  ݐ  ݐ  ݐ  
شیخ مفید1 فرموده است: 

نمـاز روز عاشـورا دو رکعـت اسـت و کسـی کـه در حـرم مطهـر آن حضـرت 
حضـور نـدارد هـر کجا هسـت دو رکعـت را می خواند و سـپس اشـاره می کند به 

سـوی آن روضـه منـوره و سـالم می گوید.(۲)

ݐ   ݒ  ݐ  ݐ  ݐ  
بجا  نیکو  سجود  و  رکوع  با  رکعت،  دو  تا  دو  یعنی  مفصول،  رکعت  چهار 
می آوری در رکعت اول بعد از حمد سورۀ «قل یا أّیها الکافرون»، در رکعت دوم 
بعد از حمد سورۀ «قل هو الله أحد» در رکعت سوم بعد از حمد سورۀ «احزاب» 
و در رکعت چهارم بعد از حمد سورۀ «منافقون» یا هر سوره ای که برایت ممکن 
و میسر است می خوانی، سپس سالم نماز را می دهی و صورت خود را به طرف 

قبلۀ دل ها، قبر مطهر امام حسین7، می گردانی و زیارت می نمایی.(۳)

۲. االشراف: ص۳۰. ۱. اقبال االعمال: ص۳۰. 

۳. بلد األمین: ص۲۳۶.

۱۹ 

۲۰ 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۱۷۲

ݐ   ݒ  ݐ  ݔ   ݐ  ݐ
شـیخ طوسـی در مصبـاح المتهجـد بـه سـند خـوداز صالـح بـن عقبـه و او از 

پـدرش، و پـدرش از امـام باقـر7 روایـت کـرده اسـت کـه فرمودنـد:
کسى که در روز دهم محرم یعنى روز عاشورا، امام حسین7 را 
زیارت کند و گریه کنان نزد آن حضرت تا شب بماند، روزى که 
خدا را مالقات مى کند، با ثواب  دو هزار حج  و دو هزار عمره و 
دو هزار جهاد مالقات مى کند و ثواب هر حج و عمره و جهاد او 
مانند ثواب کسى باشد که حج و عمره و جهاد را به همراه رسول 

خدا9 و به همراه ائّمه طاهرین: بجا آورده باشد.
عقبـه گویـد: بـه امـام7 عـرض کردم:کسـی کـه در شـهرهای دور بـه سـر 
می بـرد و برایـش امـکان نـدارد در آن روز بـه حـرم امـام7 شـرفیاب شـود، چه 

کنـد؟  امـام باقـر7  فرمود:
وقتى چنین بود به صحرا رود یا به مکان مرتفعى در خانه اش رود 
و با سالم به امام حسین7 و حرم آن حضرت اشاره کند و بر 
لعن و نفرین بر قاتالنش سعى نماید و سپس دو رکعت نماز بخواند 
و باید این عمل را در وسط روز  و قبل از ظهر انجام دهد، آنگاه 
براى امام حسین7 گریه و ناله نماید و به کسانى که در خانه او 
هستند و از آنها  تقیه ندارد دستور دهد که بر آن حضرت گریه 
کنند  و با اظهار جزع و بى تابى بر آن حضرت در خانه اش اقامه 

عزا نماید و بعضى از اهل خانه به بعضى دیگر تسلیت گوید،

۲۱ 



ݒݓ   
ݒݓ ݐ   ݐ

۱۷۳

َم الّلُه»، «أحَسَن الّلُه»، خ ۱. «َعظَّ
۲. مصبـاح المتهّجـد: ص۷۷۲، مصبـاح کفعمـی: ص۶۴۱، مصباح الزائـر: ص۲۶۷، کامل الزیـارات: ص۳۲۵ 

ح۹، مسـتدرک الوسـائل: ج۱۰ ص۳۱۵، زادالمعـاد: ص۳۷۴، هدیـة الزائرین: ص۱۷۱.
۳. وقایع األیام: ص۳۳۷.

طلب  از  را  شما  و  ما  و  گرداند  زیاد  حسین  امام  عزاى  در  را  ما  پاداش  و  اجر  خداوند 

دهد قرار  محّمد:  آل  مهدى  ولّیش  همراه  به  حضرت  آن  خون  کنندگان 

 و من ضامن هستم براى آنان اگر به آنچه گفته شد عمل کنند 
خداوند تمام ثواب هایى که ذکر شد به آنان مرحمت نماید.

عـرض کـردم: فـدای شـما شـوم، شـما بـرای ایشـان ضامـن ایـن ثواب هـا و 
فرمودنـد: امـام7  می شـوید؟  آن  دار  عهـده 

 آرى، من ضمانت مى کنم و به عهده مى گیرم در صورتى که بدان 
عمل کنند.

عـرض کـردم: چگونـه بعضـی از آنـان بـه بعضـی دیگـر تسـلیت گوینـد؟ 
بگوینـد: فرمـود:  امـام7 

ُه(۱) ُاُجوَرنٰا ِبُمصٰاِبنٰا ِباْلُحَسـْیِن، َوَجَعَلنٰا َوِإّیاُکْم ِمَن الّطاِلِبیَن ْعَظـَم اللَّ
َ
أ

ٰالُم.(۲) ٍد َعَلْیِهم السَّ مٰاِم اْلَمْهِديِّ ِمْن آِل ُمَحمَّ ِه اْالِ ِبثاِرِه َمَع َوِلیِّ

ݓ ݒ ݓ   ݒ ݐ   ݐ
محّدث قّمی گفته است: 

شـب سـوم شـعبان شـب والدت باسـعادت حضرت اباعبد الله7 اسـت، در 
آن شـب دو رکعـت نمـاز وارد شـده اسـت، در هـر رکعت سـورۀ حمد یـک مرتبه و 

سـورۀ توحیـد بیسـت و پنج مرتبـه خوانده شـود.(۳)

۲۲ 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۱۷۴

ݓ ݓ   ݒ ݔ  ݐ ݓ  ݒ ݐ   ݐ
سـّید جلیـل القـدر در کتـاب اقبـال گفتـه اسـت: از آنچـه عمـل می شـود 
در شـب نیمـه شـعبان در سـرزمین کربـال عملـی اسـت کـه آن را از ابـن قولویـه 
روایـت کرده ایـم. او در کتـاب کامـل الزیـارات به سـند خودش از سـالم بن عبد 

الرحمـان و او از امـام صـادق7 روایـت کـرده اسـت کـه فرمودنـد:
کسى که در شب نیمه شعبان در کربال بیتوته کند و در آن شب 
هزار مرتبه سورة «قل هو اهللا أحد» و هزار مرتبه استغفار، و هزار 
مرتبه «الحمدهللا» بگوید و سپس چهار رکعت نماز بجا آورد  و 
» بخواند، خداوند دو فرشته  در هر رکعت هزار مرتبه « 
را بر او موّکل نماید تا او را از هر بدى و از شّر هر شیطان و هر 
سلطانى حفظ کنند، حسناتش را براى او بنویسند و گناهانش را 

ننویسند و تا مادامى که با او باشند برایش استغفار کنند.(۱)

ݔ ݓ     ݒ ݔ  ݐ ݓ  ݒ ݔ   ݐ  ݐ
شـب نیمه شـعبان شـب مبارکی اسـت و در آن عمر ها تقسـیم می شـود و بعد 
از شـب قـدر بهتریـن شـب اسـت و دعـا در آن شـب رّد نمی شـود مگـر دعـا در 
امـر حرامـی باشـد، ویکـی از چهار شـبی اسـت کـه در طول سـال ممتاز اسـت.

از اعمال آن شـب غسـل اسـت و زیارت امام حسـین7 و چهار رکعت نماز 

۱. اقبال االعمال: ص۲۲۴، کامل الزیارات: ۳۳۶ ح۸، عنه البحار: ج۱۰۱ ص۳۴۲ ح۳.

۲۳ 

۲۴ 



  
ݐ  ݔ  

ݐ ݓ 
ݒ ݐ   ݐ

۱۷۵

۱. ترجمة باب السعادة في أهّم ما یعمل في الیوم واُالسبوع والسّنة: ۲۱۳.

خدایا من به درگاه تو فقیرم و از عذاب تو بیمناکم و به تو پناه مى برم، خدایا اسم مرا دگرگون منما و جسم 

مرا تغییر مده و مرا چنان مبتال نکن که مرگ را بر زندگى ترجیح دهم، و مرا مورد شماتت دشمنانم قرار مده. 

به عفو تو پناه مى برم از کیفرت، و به رحمت تو پناه مى برم از عذابت و به خشنودى تو پناه مى برم از خشمت، 

و به تو پناه مى برم از تو، مدح و ثناى تو واال و بلند مرتبه است، تو آن گونه اى که خود ثناى خود نموده اى

و برتر از آنچه  گویندگان مى گویند.

بجـاآورد، در هـر رکعت سـورۀ حمـد یک مرتبه و سـورۀ توحید صـد مرتبه و بعد 
از نماز دسـت ها را به سـوی آسـمان باال ببـرد و بگوید:

ْل  ُهـمَّ ٰالُتَبدِّ ِبَك خٰاِئٌف ُمْسـَتِجیٌر. َاللَّ ُهـمَّ ِإنِّـي ِإَلْیَك َفقیـٌر، َوِمْن َعذاٰ َاللَّ

ئـي،  ْعداٰ
َ
ـْر ِجْسـمي، َوٰالَتْجَهـْد َبٰالِئـي، َوٰالُتْشـِمْت بـي أ ِإْسـِمي، َوٰالُتَغیِّ

ُعوُذ ِبِرضٰاَك 
َ
ِبـَك، َوأ ُعـوُذ ِبَرْحَمِتَك ِمْن َعذاٰ

َ
ُعـوُذ ِبَعْفـِوَك ِمْن ِعقٰاِبَك، َوأ

َ
أ

ْثَنْیَت َعلٰی َنْفِسـَك،
َ
ْنَت َکمٰا أ

َ
ُعوُذ ِبَك ِمْنَك، َجلَّ َثنٰاُؤَك، أ

َ
ِمن َسـَخِطَك، َوأ

  َوَفْوَق مٰا َیُقوُل اْلقٰاِئُلوَن.(۱)

ن ݐ    امام  ݔ   ݐ ݓ  ݒ ݐ   ݐ
مرحوم عالمه مجلسی در کتاب شریف بحاراالنوار گفته است: 

در مورد زیارت امام حسین7 در شب نیمه ماه رمضان در اّول این کتاب 
روایتی را ذکر کردیم و با سند خود روایت دیگری را روایت نمودیم و نماز ده 
رکعت را از ابو مفضل شیبانی به سند خود از کتاب علی بن عبد الواحد نهدی در 

ضمن حدیثی نقل کردیم، در آن حدیث راوی می گوید: 
به امام صادق7 گفته شد: نظر شریف شما دربارۀ کسی که در کنار قبر امام 

۲۵ 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۱۷۶

حسین7 حضور پیدا کند در شب نیمه ماه رمضان چیست؟ امام7 فرمودند:
َبه َبه چه قدر نیکو است، کسى که در کنار قبر آن حضرت در 
شب نیمه ماه رمضان ده رکعت نماز بعد از عشا بخواند، در هر 
رکعت سورة حمد و سورة «قل هو اهللا أحد» را ده مرتبه تکرار 
نماید و از آتش دوزخ به خدا پناه ببرد، خداوند او را آزاد شده 
از آتش ثبت نماید. و نمیرد تا آنکه در خواب فرشته اى را ببیند 
که او را بشارت بهشت دهد و فرشته اى که او را ایمنى از آتش 

دهد.(۱)
ذکـر  الّلـه  شـاء  ان  دیگـری  نمازهـای  بعـدی  باب هـای  در  گویـد:  مؤّلـف 

نمـود. خواهیـم 

۱. بحار االنوار: ج۹۸ ص۴۰.
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ݘ  

ݑݐݑ

۱۷۹

خبش دوم

وردگار د  ده  ده  د و الزم  ورد تأ ور  ، ازا ݔ ݘ  ݑ   ݐ ݑ
ی س ن  ن روح1 از امام  ݔ   ݓ  ݐ ݓ ݑ  ݔ ݓ 

قنوت هـا  ایـن  اسـت:...  گفتـه  الدعـوات  مهـج  در  طـاووس1  بـن  سـید 
اسنادشـان در کتـاب «عمـل مـاه رجـب و شـعبان و رمضـان» تألیـف احمـد بن 

عبـد اللـه بـن عّیـاش1 می باشـد، پـس گفـت:...
هنگامی که سرور ما شیخ ابوجعفر محّمد بن عثمان بن سعید1 از دنیا رفت 
و از مأموریتی که داشت فارغ گردید، شیخ ابوالقاسم حسین بن روح در بقیه روز 
همان روز در خانه آن مرحوم نشست، ذکاء خادم یک طومار پیچیده شده و یک 
عصا و یک ظرف کوچک چوبی که به آن روغن زده بودند نزد شیخ گذاشت، 
پس او عصا را گرفت و آن را در دامن خود و بر روی ران خود قرار داد، و طومار 
پیچیده را به دست راست و آن ظرف کوچک چوبی را به دست چپ گرفت،

سپس به ورثۀ آن مرحوم گفت: در این طومار ذکر ودیعه ها است. پس آن را 
گشود و دیدند که در آن دعاها و قنوت موالیان ما ائّمه طاهرین: است.

دعاهای در نماز و بعد از آن

۲۶ 
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۱۸۰

خداوندا ابتدا و شروع از تو و مشّیت یعنى خواست و تقدیر از آن تو است، تو سرچشمه هر جنبش و دگرگونى 

و نیرو و توان هستى، و تو خداوندى هستى که معبود شایسته اى جز تو نیست، دل هاى اولیائت را محّل مشیت 

در این  گفتند: پس  کردند و  اشاره  چوبی  کوچک  ظرف  به آن  سپس  ورثه 
ظرف حتمًا جواهر است. شیخ به آن ها گفت: آن را می فروشید؟ گفتند: چه قدر 
می خری؟ شیخ به ابوالحسن (یعنی ابن شیث) گفت: ده دینار به آن ها بده، آنها 
قبول نکردند شیخ به مبلغ افزود و آن ها باز هم قبول نکردند تا به صد دینار رسید، 
آنگاه به آن ها گفت: اگر فروختید، فروختید و گرنه پشیمان می شوید، ورثه قبول 
کردند و صد دینار را گرفتند، شیخ شرط کرد که عصا و آن طومار را هم بدهند. 
وقتـی خریـد و فـروش انجام گرفت، شـیخ گفت: این عصای موالی ما حسـن 
بـن علـی بـن محّمـد: اسـت، در روزی کـه عثمـان بـن سـعید را وکیـل خـود 
قـرار داد در دسـت آن حضـرت بـوده اسـت...  و ایـن ظرف کوچک، انگشـترهای 
ائّمـه: در آن اسـت، پـس آن را خالـی کـرد و همـان طـور کـه گفته بـود در آن 
بـود،  و آنچـه در طومـار پیچیده شـده قنوت موالیان ما ائمه طاهرین: اسـت، و 
در آن، قنـوت مـوالی ما حضرت ابا محّمد حسـن بن امیرالمؤمنین8 اسـت، او 
بـرای مـا از حفظ خواند و ما آن را نوشـتیم مطابق آنچـه در آن طومار بود و گفت: 
آن را حفـظ کنیـد همـان طـور کـه مهمـات دیـن و امـوری کـه از 
طرف پروردگار الزم شـمرده شـده و تاکیده شـده را حفظ می کنید 

و در آن پیامـی اسـت رسـا بـرای همـۀ عصرها.

ݔ  ݑ   ݐ ݑ  (۱)
[و طبق این روایت، قنوت امام حسین7 این گونه است:]

ُة، اْلُقـوَّ َوَلـَك  اْلَحـْوُل  َوَلـَك  ُة،  اْلَمِشـیَّ َوَلـَك  اْلَبـْدُء  ِمْنـَك  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

ِتَك،  ْوِلیٰاِءَك َمْسـَکنًا ِلَمشیَّ
َ
ْنَت، َجَعْلَت ُقُلوَب أ

َ
ِذي ٰال ِإٰلَه ِإّال أ ُه الَّ ْنَت اللَّ

َ
َوأ



 
 ݔ
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خود و کمینگاه اراده ات قرار دادى، و عقول آنان را محّل نصب اوامر و نواهى خویش گردانیدى،

تو هنگامى که بخواهى آنچه را که مى خواهى به حرکت در مى آورى از ضمیر نهان آنان آنچه را در آنان پنهان نموده اى  

و ظاهر مى گردانى از اراده ات بر زبان هاى ایشان آنچه را که فهمانیده اى به ایشان از جانب خود در معتقدات ایشان، با 

عقل هایى که مى خوانند تو را و مى خوانند مردم را به سوى تو با حقایقى که به آن ها مرحمت فرموده اى، و من مى دانم از 

داده اى. پناه  آن  سوى  به  و  داده اى  نشان  من  به  آنچه  بر  شکرى،  سزاوار  تو  آنچه  از  آموخته اى  من  به  آنچه 

خداوندا من با تمام این مطالب به تو پناه آورده ام و به حول و قّوة تو ملتجى گشته ام، خشنودم به حکم تو که 

آن را در علم خود به سوى من سوق داده اى، روانه ام به گونه اى که مرا روانه ساخته اى، قاصدم آنچه را که مرا 

بدان مصمم ساخته اى، تنگ نظر به خودم نیستم در آنچه راضى مى کند تو را از من، زیرا به آن مرا راضى گردانیده اى،

و کوتاهى نمى کنم در تالش خود از آنچه مرا بدان خوانده اى، شتاب کننده ام براى آنچه به من شناسانده اى، راه 

رونده ام به راهى که مرا راه نمایى، بینایم در آنچه مرا بینا ساختى، رعایت کننده ام آنچه را که به رعایت آن امر 

نموده اى، پس مرا خالى نساز از رعایت خودت و زیر نظر داشته باش و از عنایت خویش خارج مگردان، و مرا 

ِهیَك. ِمِرَك َوَنواٰ واٰ
َ
َدِتَك، َوَجَعْلَت ُعُقوَلُهْم َمنٰاِصَب أ راٰ َوَمْکَمنًا ِالِ

ْبَطْنَت ِفیِهْم، 
َ
ِمَن مـٰا أ ِرِهْم َکواٰ ْسـراٰ

َ
ْکَت ِمْن أ ْنـَت ِإذاٰ ِشـْئَت مٰا َتشـٰاُء َحرَّ

َ
َفأ

ْفَهْمَتُهـْم ِبِه َعْنَك فـي ُعُقوِدِهْم 
َ
ْلِسـَنِتِهْم مٰا أ

َ
َدِتَك َعلـٰی أ َت ِمـْن ِإراٰ

ْ
ْبـَدأ

َ
وأ

ْعَلُم ِمّما  ِبُعُقـوٍل َتْدُعـوَك َوَتْدُعـو ِإَلْیَك ِبَحقٰاِئـِق مٰا َمَنْحَتُهـْم ِبِه، َواّنـي َالَ

ْیَتني، َوِإَلْیـِه آَوْیَتني. َر
َ
ْنَت اْلَمْشـُکوُر َعلٰی مٰا ِمْنـُه أ

َ
ْمَتنـي ِمّمـا أ َعلَّ

ٍض  ِتَك، راٰ ِه عٰائـِاذٌا ِبَك، ٰالِئـٌذ ِبَحْوِلـَك َوُقوَّ ُهـمَّ َوِإنِّـي َمـَع َذِلَك ُکلِّ للَّ
َ
أ

ْیَتنـي، قٰاِصٌد  ْجَر
َ
ـذي ُسـْقَتُه ِإَليَّ فـي ِعْلِمَك، جـٰاٍر ِبَحْیـُث أ ِبُحْکِمـَك الَّ

ْیَتِني،  ي، ِإْذ ِبِه َقـْد َرضَّ ْمَتنـي، َغْیَر َضِنیٍن ِبَنْفِسـي في مٰا ُیرِضیـَك َعنِّ مَّ
َ
مـٰا أ

ْفَتِنـي، َعرَّ ِلمـٰا  ُمسـٰاِرٌع  َنَدْبَتِنـي،  ِإَلْیـِه  َعّمـا  ِبُجْهـدي  َقاِصـٍر  ٰال  َو 

ْرَعْیَتني،
َ
ٍع مـٰا أ ْرَتِنـي، ُمـراٰ ْشـَرْعَتني، ُمْسـَتْبِصٌر ِفـي مـٰا َبصَّ

َ
شـٰاِرٌع ِفیمـٰا أ

َفٰالُتْخِلِنـي مـْن ِرعٰاَیِتـَك، َوٰالُتْخِرجِنـي ِمـْن ِعنٰاَیِتـَك، َوٰالُتْقِعْدِنـي َعـْن 
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زمین گیر از حول و قوه خود منما و از مقصدى که بدان به خواسته تو برسم خارج نفرما،

کمال و  رشد  بر  و  مرا،  راه  هدایت  طریق  بر  و  مرا،  روش  آگاهى  و  بصیرت  اساس  بر  ده  قرار  و 

من  از  آنچه  بر  کنى  وارد  مرا  و  مرا،  آرزوى  برسانى  من  به  و  مرا  برسانى  تا  مرا،  مسلک 

خواسته اى و از براى آن مرا آفریده اى و به سوى آن مرا مأوا داده اى.

نعمتت  در  رحمتت  براى  رحمتت  با  و  گردند،  من  مفتون  آنکه  از  ده  پناه  را  اولیائت  و 

من، روش  از  کردن  پیروى  و  من  راه  پیمودن  براى  خالصى  و  گزینشى  آزمودن  بیازما،  را  آنان 

گردان. ملحق  خویشاوندانم  و  پدرانم  از  صالحان  به  مرا  و 

۱. «ُلْحَمِتي» خ.
۲. مهج الدعوات: ۶۸،  البلد االمین: ۶۴۹،  بحار االنوار: ج۸۵ ص۲۱۴، مفاتیح النجاة (مخطوط): ۳۰۸.

َدَتـَك. ِإراٰ ِبـِه  نـٰاُل 
َ
أ َمْقَصـٍد  َعـْن  وٰالُتْخِرْجِنـي  َحْوِلـَك، 

ِتـي، َوَعَلی  َیـِة َمَحجَّ َواْجَعـْل َعَلـی اْلَبِصیـَرِة َمْدَرَجِتـي، َوَعَلـی اْلِهداٰ

تـي، َوُتِحـلَّ ِبـي َعلٰی مٰا  شـٰاِد َمْسـَلِکي، َحّتـٰی ُتِنیَلِنـي َوُتِنیـَل ِبـي ُاْمِنیَّ الرَّ

َرْدَتِنـي، َوَلـُه َخَلْقَتِنـي، َوِإَلْیـِه آَوْیَت ِبي.
َ
ِبـِه أ

ْنُهـْم ِبَرْحَمِتـَك ِلَرْحَمِتـَك ِفـي  ْفِتنـٰاِن ِبـي، َوَفتِّ ْوِلیٰاَئـَك ِمـَن اْالِ
َ
ِعـْذ أ

َ
َوأ

َبـاِع  َواتِّ یَقِتـي،  َطِر ِبُسـُلوِك  ْسـِتْخٰالِص  َواْالِ ْجِتبـٰاِء  اْالِ َتْفِتیـَن  ِنْعَمِتـَك 

 (۲) َرِحِمـي(۱).  َوَذِوي  آبٰاِئـي  ِمـْن  ِبالّصاِلِحیـَن  ْلِحْقِنـي 
َ
َوأ َمْنَهجـي، 

ݑ  ݐ ݑ ݔ      (۲)
[و طبـق همیـن روایـت قبـل، دعـای امـام حسـین7 در قنـوت بـه روایـت 

جنـاب حسـین بـن روح1 از امـام حسـن عسـکری7این اسـت:]

۲۷ 
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۱. همان مصدر قبل. و ترجمه این دعا، از ترجمه کتاب مهج الدعوات گرفته شده است.

خداوندا هر کس جاى گیرد به سوى جایگاهى پس تویى جایگاه من، و هر کس که پناه برد به سوى پناهى

من،  پناه  تویى  پس 

مرا، و بگردان در نزد خود  حاجت  مرا و برآور  محّمد و بشنو آواز  محّمد و آل  فرست بر  رحمت  بارخدایا 

بازگشت مرا و مکان مرا، و محافظت نماى مرا در امتحان نمودن مرا از بلیه آزمایش و از وسوسه قلیل شیطان به سبب 

بزرگى تو که مخلوط و وارد نمى شود آن را خفت نفس به سبب در بال انداختن آن، و نه جنان و خیال وارد شونده به 

سبب توهم انداختن و نمى رسد به او جنونى [دهشتى] تا آنکه برگردانى تو مرا به سوى خود به سبب ارادة تو  درحالى 

که غیر متهم باشم در دین، و نه گمان بد برده باشم در عمل ، ونباشم شک زده شده و نه تهمت زده شده ، به درستى که 

تو رحم کننده ترین رحم کنندگانى.

 ِإلـٰی َمْلَجـٍأ 
َ
َي، َوَمـْن َلَجـأ واٰ

ْ
ْنـَت َمـأ

َ
وًی َفأ

ْ
ُهـمَّ َمـْن آوٰی ِإلـٰی َمـأ للَّ

َ
أ

ْنـَت َمْلجـٰاَي.
َ
َفأ

ِجـْب 
َ
َوأ ِئـي،  ِنداٰ َواْسـَمْع  ـٍد  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ِمـِن  َي  َبْلـواٰ ِفـي  َواْحُرْسـِني  َي،  َوَمْثـواٰ ِعْنـَدَك  َمآِبـي  َواْجَعـْل  ُدعٰاِئـي، 

َوَلـُع  َیُشـوُبهٰا  ٰال  تـي  الَّ ِبَعَظَمِتـَك  ـْیطٰاِن،  الشَّ ـِة  َوُلمَّ ْمِتحـٰاِن،  اْالِ اْفِتنـٰاِن 

َحّتـٰی  َفـَرٌح  ِبهـٰا  َیُلـمُّ  َوٰال  ِبَتْظِنیـٍن،  َطْیـٍف  ِرُد  واٰ َوٰال  ِبَتْفِتیـٍن،  َنْفـٍس 

ٍب َوٰالُمْرتـٰاٍب،  َدِتـَك َغْیـَر َظِنیـٍن َوٰال َمْظُنـوٍن، َوٰال ُمـراٰ َتْقِلَبنـي ِإَلْیـَك ِبِإراٰ

ْرَحُم الّراِحِمیَن.(۱)
َ
ِإنََّك أ

ود ی  ده  وا ماز  عد از  ݐ   ݐ ݐ  ݔ ݓ     (۳)
علـی بـن عاصـم از امام جـواد7 و آن حضـرت از پدران بزرگـوارش، از امام 

حسـین7 روایـت کرده اند کـه فرمود: 
محضر مبارك رسول خدا9 شرفیاب شدم و ابى بن کعب نزد 

۲۸ 
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و  آسمان هایت  ساکنان  و  بخشیده  زینت  را  عرشت  آنچه  و  کلماتت  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

تو  از  پس  نموده،  طاقت  بى  مرا  کارهایم  سختى  که  رسانى  اجابت  به  مرا  دعاى  که  رسوالنت  و  پیامبران 

گردانى. آسانى  به  بدل  را  سختى هایم  سریعتر  چه  هر  و  فرستى  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  مى خواهم 

آن حضرت بود، رسول خدا9 به من فرمود: خوش آمدى اى ابا 
عبد اهللا، اى زینت بخش آسمان ها و زمین.

ُاَبی عرض کرد: چگونه کسی غیر از شما زینت بخش آسمان ها و زمین می باشد؟
رسول خدا9 فرمودند: به کسى که مرا به حق مبعوث به نبوت 
فرمود همانا حسین بن على8 در آسمان [مقام او و عظمتش] 
شده:  نوشته  الهى  عرش  راست  طرف  در  و  است.  زمین  از  برتر 
مایه  و  ناپذیر،  شکست  امامى  و  نجات  کشتى  و  هدایت  چراغ  

عزت و افتخار و صاحب علم و ذخیره الهى،
مبارك  و  پاکیزه  و  پاك  نطفه اى  او  صلب  در  خداوند  همانا  و 
قرار داده و دعاهایى را به او تلقین نموده که هر مخلوقى آن ها را 
بخواند خداوند او را با آن حضرت  محشور فرماید و شفیع او در 
آخرت باشد و خدا گرفتارى و اندوه او را برطرف گرداند، و به 
واسطه آن دعاها َدین او را اداء فرماید و کارش را آسان و راهش 
را روشن نماید و او را در مقابل دشمن قوى سازد و پرده از عیوب 

او کنار نزند.
ابی عرض کرد: آن دعاها چیست ای رسول خدا؟ حضرت فرمودند: 
بعد از فارغ شدن از نماز در حالى که نشسته اى مى گویى:

ِتَك  ْسـَئُلَك ِبَکِلمٰاِتَك، َوَمعٰاِقِد َعْرِشـَك، َوُسـّکاِن َسـمٰاواٰ
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ْسَئُلَك 
َ
ْمِري ُعْسٌر، َفأ

َ
ْن َتْسـَتِجیَب ِلي َفَقْد َرِهَقِني ِمْن أ

َ
ْنِبیٰاِئَك َوُرُسـِلَك، أ

َ
َوأ

ْن َتْجَعـَل ِلي ِمْن ُعْسـِري ُیْسـرًا.
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
أ
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فراخ  را  سینه ات  و  مى کند  ایجاد  کارت  در  آسانى  خداوند 
مى گرداند و هنگام جان دادن گواهى دادن به یکتایى او را به تو 

تلقین فرماید.(۱)

ب ب و  ی وا ݐ ݐ ݓ   ݐ ݐ   ݐ
داود بن فرقد از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

که  بخوانید،  خود  مستحب  و  واجب  نماز هاى  در  را  فجر  سورة 
آن سورة امام حسین7 است، و هر کس آن را بخواند در روز 
قیامت با آن حضرت در بهشت خواهد بود، همانا خداوند عزیز 

یعنى شکست ناپذیر و حکیم است.(۲)

۱. بحار االنوار: ج۹۴ ص۱۸۴ ح۱، مفاتیح النجاة (مخطوط): ۳۴۶، جنات الخلود: ۲۳.
۲. بحاراالنوار: ج۹۲ ص۳۲۳ ح۱.

۲۹ 
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م خبش سوّ

ل اول 
ر  ر  ݐ ݔ     

ود ی  ده  وا ݓ   ݓ  ݑ  ݐ

ن7 ݓ ...امام  ݑ ݐ  ݑ     ݔ ݐ ݐ

از محل هـای دعـا بلکـه شـریف ترین آن هـا کنـار قبر امام حسـین7 اسـت. 
روایت شـده اسـت که:

آن  به  خصلت  چهار  حسین7  امام  شهادت  قبال  در  خداوند 
حضرت مرحمت فرمود: شفا را در تربت پاك او، اجابت دعا  را 
در زیر گنبد او، و امامان را از ذریه او قرار داد، و اّیامى را که زائر 
آن حضرت صرف زیارت مى کند از عمرشان به حساب نمى آورد.

و روایـت شـده کـه امـام صـادق7 بیمـار شـدند بـه کسـانی کـه نـزد آن 
حضـرت بودنـد دسـتور دادنـد کـه شـخصی را اجیـر کننـد تـا بـرود در کنـار قبر 

امـام حسـین7 بـرای ایشـان دعـا کنـد. 
یکـی از ارادتمنـدان حضـرت بـرای انجـام این دسـتور از خانه خارج شـد، در 
کنـار درب خانـه کسـی را یافـت و قصـه را بـا او در میان گذاشـت، آن بندۀ خدا 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۱۹۰

گفـت: مـن مـی روم ولی سـّر این کار را نمی فهمم، امام حسـین7 امامی اسـت 
مفتـرض الطاعـة، امام صـادق7 نیز امامی اسـت مفترض الطاعة، پـس این کار 
چـه معنایـی دارد؟ آن فرسـتادۀ امـام نـزد امـام7 آمـد و جریـان را خدمـت امام 

عرضه داشـت، حضـرت فرمود:
ݔ   ݐ ݓ  ݓ ݑ ݔ  

ً ݑ ݓ ݑ  ݐّ   ݘ
ݐ  ݐ    ، ݑ   
. ݑ ݓ ݑ  ݐ  ݑ  ݑ ݓ ݑ  ݐ

مطلب همان طور است که او گفته است، ولى او نمى داند که خدا 
و  مى شود،  مستجاب  دعا  مکان ها  آن  در  که  است  بقعه هایى  را 

حرم حضرت سید الشهداء7 از آن بقعه هاست.(۱)

ت جاب ا ول، و دعا  ورد  رت  ر آن  نار  ماز  
شـعیب عقرقوفـی از امـام صـادق7 سـؤال کـرد : کسـی کـه به زیـارت قبر 
امـام حسـین7 رود، چـه ثـواب و پاداشـی خواهـد داشـت، فـدای شـما شـوم؟ 

فرمودند: امـام7 
اى شعیب، هیچ کس در کنار قبر آن حضرت نماز نمى خواند مگر 
آنکه خدا آن را قبول مى کند و کسى دعا نمى کند مگر آنکه براى 

او مستجاب مى شود فورى باشد یا با تأخیر.
عرض کردم: فدای شما شوم، زیادتر در این باره بفرمایید. امام7 فرمودند: 
اى شعیب، کمترین چیزى که به زائر امام حسین7 گفته مى شود 

این است: 
.
ً

ݔ ݓ  ً ݐ  ݐ ݘ ݑ ݐ ݓ   ݔ  ݐ   ݐ ݑ 
اى بندة خدا گناهان تو آمرزیده شد، اکنون عمل را از نو آغاز کن.(۲)

۱ عدة الداعي: ۵۷.                                   ۲. کامل الزیارات: ص۴۳۵ ح۵، بحاراالنوار: ج۱۰۱ ص۸۳ ح۹.
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۱. عّدة الداعی: ص۷۷ و مشابه آن در هدیة الزائرین : ص۱۲۳ نقل گردیده است.

اى ابا عبد اهللا، شهادت مى دهم که تو مکان و موقعیت مرا مشاهده مى کنى، و سخن مرا مى شنوى، و تو زنده مى باشى 

و در پیشگاه پروردگارت روزى داده مى شوى، از پروردگارت و پروردگار من بخواه که حاجت مرا برآورده فرماید.

خداوندا من در سایه دین تو عزیز گشته و به هدایت تو اکرام شده ام و فالنى مرا با شّر خودش خوار 

مى گرداند و با اذیتش اهانت مى نماید و والیت اولیائت را بر من عیب مى گیرد و با ادعایش به من بهتان مى زند 

ج ... وا ضاء  ای  ل  و (۱) دعا و 
ن رک امام  ݓ ݓ   ݑ  ݑ  
از امام صادق7 روایت شده است که فرمودند: 

کسى که حاجتى به درگاه ربوبى دارد باید در قسمت باالى سر 
امام حسین7 بایستد و بگوید: 

نََّك 
َ
نَّـَك َتْشـَهُد َمقٰاِمـي َوَتْسـَمُع َکٰالِمـي َوأ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
یـٰا أ

ِئِجـي. َحواٰ َقضـٰاِء  ِفـي  ـي  بِّ َوَر ـَك  بَّ َر ْل 
َ
َفاْسـأ ُتـْرَزُق،  ـَك  بِّ َر ِعْنـَد  َحـيٌّ 

پس اگر خدا بخواهد برآورده مى شود.(1)

دا ݑ ابا ݐ ݓ  ݑ ݐ  ݐ     (۲)
مسـتحب اسـت در کنـار قبـر امـام حسـین7 دعای مظلـوم خوانده شـود، و 

آن دعـا این اسـت:
ِه  ِبَشـرِّ ِنـي  ُیِذلُّ ُفـٰالٌن  َو  َیِتـَك  ِبِهداٰ ْکـَرُم 

ُ
أ َو  ِبِدیِنـَك  ْعَتـزُّ 

َ
أ ِإّنـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

َقـْد  َو  ُه  ِبَدْعـواٰ َوَیْبَهُتِنـي  ْوِلیٰاِئـَك 
َ
أ ِبـَوٰالِء  َیِعیُبِنـي  َو  ِتـِه  ِذیَّ

َ
ِبأ ُیِهیُنِنـي  َو 

۳۰ 

۳۱ 
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۱. مصباح المتهجد: ص۲۷۹، هدیة الزائرین: ص۱۲۲.

و من به جایگاه دعا روى آورده ام و تو اجابت را ضمانت کرده اى خداوندا بر محّمد و آل محّمد درود فرست، 

و در همین ساعت در همین ساعت مرا بر علیه او کمک کن و یارى رسان.

اى موالى من، اى امام من، مظلومى از شما علیه ظالمش استعانت مى جوید، او را یارى نما، یارى نما.

َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ جٰاَبـَة.  اْالِ َوَضمٰاِنـَك  عـٰاِء  الدُّ َمْوِضـِع  ِإلـٰی  ِجْئـُت 

الّسـاَعَة.  الّسـاَعَة  َعَلْیـِه  ِعْدِنـي 
َ
َوأ ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ

سپس خود را بر روى قبر اندازد و بگوید:
ْصَر. ْصَر النَّ ْسَتْعِدي َعلٰی ظٰاِلِمِه النَّ

َ
َمْوٰالَي ِإمٰاِمي َمْظُلوٌم أ

بگوید تا نفس قطع شود.(1)

ن ر امام  نار  ݐ   ݑ  ݐ ݔ   ݐ ݘ ݔ ݔ  ݓ ݑ  (۳)
ابـن قولویـه در کامـل الزیارات به سـند خود از ابوسـعید مدائنـی روایت کرده 
اسـت کـه گفـت: خدمـت امام صـادق7 رسـیدم و عـرض کردم: فدای شـما 

شـوم، بـه زیارت قبر امام حسـین7 بـروم؟ امـام7 فرمود: 
آرى، اى ابوسعید، برو به زیارت قبر حسین7 پاك ترین پاکان 

و پاکیزه ترین پاکیزگان و نیکوکاترین نیکوکاران.
و وقتى آن حضرت را زیارت کردى، تسبیح امیرالمؤمنین7 را 
در قسمت باالى سر مبارك آن حضرت، هزار مرتبه، و تسبیح 
حضرت،  مبارك  پاى  پاییِن  قسمت  در  را  فاطمه3  حضرت 
هزارمرتبه بگو. سپس در کنار قبرمطهرش دو رکعت نماز بخوان 

و در آن دو رکعت سورة «یس» و سورة «الرحمن» را بخوان. 
تو  براى  را  آن  ثواب  خداوند  دادى،  انجام  را  کار  این  چون  و 

۳۲ 
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۱. کامل الزیارات: ص۳۸۴ ح۱۵.

شریک  حکمش  در  را  احدى  که  کسى  است  منّزه  نمى گردد،  فانى  است  او  نزد  آنچه  که  کسى  است  منّزه 

نمى رود،  بین  از  نشانه هایش  که  کسى  است  منّزه  ندارد،  پایان  او  خزائن  که  کسى  است  منّزه 

نمى گرداند، منّزه است کسى که برازندگى او نابود نمى شود، منّزه است کسى که براى مدت او انقطاعى نیست، 

نیست. شایسته اى  معبود  او  از  غیر  که  کسى  است  منّزه 

منّزه است کسى که صاحب جالل واال و بزرگى و عظمت است، منّزه است کسى که صاحب عّزتى ارجمند 

و  حسن  صاحب  که  کسى  است  منّزه  است،  ازلى  و  برازنده  سلطنتى  داراى  که  کسى  است  منّزه  است.  رفیع  و 

جمال است، منّزه است کسى که رداى نور  و وقار پوشید، منّزه است کسى که اثر مورچه را بر روى سنگ 

صاف مى بیند، منّزه است کسى که فرود آمدن پرنده را در هوا مى بیند

خواهد نوشت ان شاء اهللا.
حضـرت  تسـبیح  شـوم،  شـما  فـدای  کـردم:  عـرض  می گویـد:  ابوسـعید 
علـی7 و تسـبیح حضـرت فاطمـه3 را بـه مـن یـاد دهیـد. امـام7 فرمـود: 

تسبیح امیرالمؤمنین7 چنین است: 
ـِذي ٰال َتِبیـُد َمعٰاِلُمـُه،  ِئُنـُه ، ُسـْبحٰاَن الَّ ـِذي ٰال َتْنَفـُد َخزاٰ ُسـْبحٰاَن الَّ

َحـدًا ِفي 
َ
ـِذي ٰال ُیْشـِرُك أ ـِذي ٰال َیْفنـٰی مـٰا ِعْنـَدُه ، ُسـْبحٰاَن الَّ ُسـْبحٰاَن الَّ

ـِذي َال اْنِقطٰاَع  ِذي َال اْضِمْحٰالَل ِلَفْخِرِه ، ُسـْبحٰاَن الَّ ُحْکِمـِه ، ُسـْبحٰاَن الَّ

ـِذي ٰال ِإٰلـَه َغْیُرُه. ِتـِه ، ُسـْبحٰاَن الَّ ِلُمدَّ

و تسبیح حضرت فاطمه3 چنین است:
ُسـْبحٰاَن ِذي اْلَجـٰالِل اْلبـٰاِذِخ اْلَعِظیـِم، ُسـْبحٰاَن ِذي اْلِعـزِّ الّشـاِمِخ 

اْلُمِنیـِف، ُسـْبحٰاَن ِذي اْلُمْلـِك اْلفٰاِخـِر اْلَقِدیـِم، ُسـْبحٰاَن ِذي اْلَبْهَجـِة 

َثـَر 
َ
ـوِر َواْلَوقـٰاِر، ُسـْبحٰاَن َمـْن َیـرٰی أ َواْلَجمـٰاِل، ُسـْبحٰاَن َمـْن َتـَرّدٰی ِبالنُّ

ِء.(۱) ْیـِر ِفـي اْلَهـواٰ فـٰا َوَوْقـَع الطَّ ْمـِل ِفـي الصَّ النَّ
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۱. بحاراالنوار: ج۹۱ ص۲۶۰ ح۹.

از  مى کنم  درخواست  و  عّزتت  به  مى نمایم  خیر  طلب  و  علمت  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

به نسبت  من  براى  است  خیر  کار  این  اگر  کارها،  سرانجام  به  هستى  داناتر  تو  و  عظیمت  فضل 

دین و دنیا و آخرتم، پس آن را براى من آسان گردان و برکت ده براى من در آن، و اگر شّر است آن را از من بگردان

 و براى من خیر را مقدر کن هر جا که باشد و مرا به آن راضى گردان تا آنکه دوست نداشته باشم جلو افتادن 

آنچه را تو عقب انداخته اى و نه عقب افتادن آنچه را تو جلو انداخته اى.

ݔ ݓ    ݑ  ݑ ݐ   ݑ  (۴)
صفوان جّمال از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

خداوند  از  مرتبه  صد  امرى  در  که  هرگز،  نیست،  بنده اى  هیچ 
طلب خیر کند ـ بایستد در قسمت باالى سر امام حسین7 حمد 
خدا و تهلیل و تسبیح و تمجید و ثناى او نماید آنگونه که شایسته 
او است ـ مگر اینکه خداوند از دو امر آن، یکى که بهتر است 

به او برساند.
و گفت: شنیدم از آن حضرت که در استخاره می فرمود:

ِمـْن  ْسـَئُلَك 
َ
َوأ ِتـَك،  ِبِعزَّ ْسـَتِخیُرَك 

َ
َوأ ِبِعْلِمـَك،  ْسـَئُلَك 

َ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْمـُر َخْیرًا  ُمـوِر، ِإْن کٰاَن َهَذا اْالَ ِقـِب اْالُ ْعَلـُم ِبَعواٰ
َ
ْنـَت أ

َ
َفْضِلـَك اْلَعِظیـِم َوأ

ـْرُه ِلـي َوبٰاِرْك ِلـي ِفیِه، َوإْن کٰاَن َشـّرًا  ِلـي ِفـي ِدیِنـي َوُدْنیٰاَي َوآِخَرِتي، َفَیسِّ

ِنـي ِبِه َحّتـٰی ٰال ُاِحبُّ ـي َواْقـِض ِلـَي اْلَخْیَر َحْیـُث کٰاَن، َوَرضِّ َفاْصِرْفـُه َعنِّ

ْلَت.(۱) ِخیَر مـٰا َعجَّ
ْ
ـْرَت، َوٰال َتأ َتْعِجیـَل مـٰا أخَّ

۳۳ 
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بزرگوارى و  بزرگى  صاحب  دهنده،  نعمت  بسیار  و  کننده  رحم  بسیار  دهنده،  پاداش  پادشاه  خداوند  به 

کننده  اجابت  و  پنهانى ها  داناى  و  فراوان  الطاف  و  بزرگ  نعمت هاى  و 

ݔ ݐ     ݑ ݑ   (۵)
در ایـن فصـل رقعـه اسـتخاره را کـه از مـوالی مـا امـام حسـن عسـکری7 
روایـت شـده ذکـر می کنیـم، آن را می نویسـی و در ضریـح مطهـر مـوالی مـا 

می انـدازی.  اللـه7  اباعبـد  حضـرت 
از عبـد اللـه بـن جعفـر حمیـری روایـت شـده اسـت کـه گفـت: در خدمت 
موالیـم امام حسـن عسـکری7 بـودم، نامـه ای از زنـدان از بعضـی از اراتمندان 
حضـرت رسـید کـه در آن از سـنگینی آهن و بـدی حال و زورگویی سـلطان خبر 

داده بـود، امـام7 برای او نوشـتند:
اى بنـدة خـدا، خداونـد تبـارك و تعالـى بندگانـش را در بوتـۀ 
امتحـان قـرار مى دهـد تا صبـر و شـکیبایى آنـان را بیازماید و به 
آنـان بـر آن صبر ثـواب و پـاداش خالصانـه عطا فرمایـد. پس بر 

تـو باد بـه صبر و شـکیبایى،
بنویـس بـه درگاه ربوبـى رقعـه اى را و بـه حرم امام حسـین7 
بفرسـت و در آنجـا بـه خـدا شـکایت کـن و دادخواهـى نمـا و 
بـه گونـه اى که کسـى تـو را نبینـد آن را در ضریح بینـداز، و در 

بنویس: رقعـه 

ِم، ْکراٰ ـِن اْلَمّنـاِن، ِذي اْلَجـٰالِل َواْالِ ّیـاِن، اْلُمَتَحنِّ ـِه اْلَمِلِك الدَّ ِإَلـی اللَّ

َوِذي اْلِمَنـِن اْلِعظـٰاِم، َواْالَیـٰاِدي اْلِجسـٰاِم، َوعٰاِلـِم اْلَخِفّیـاِت َوُمِجیـِب 

۳۴ 
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نسازد مشغول  مختلف  لغات  را  او  که  کسى  اشک ها،  کننده  رحم  و  دعاها 

فقیر  و  نیازمند  و  ذلیل  که  بنده اش  از  نگیرد،  چرت ها  و  نگرداند،  متحّیر  صداها  و 

است. آورنده  پناه  و  ناتوان  و  مسکین  و 

خداوندا تویى سالم (سالمت از همه عیب ها و نواقص) و سالم (سالمتى از بدى ها و بالها) موهبتى و کرامتى از جانب 

تو است. و سالم به سوى تو باز مى گردد، تو از صفات مخلوق منزهى و برترى، اى صاحب بزرگى و بزرگوارى و 

نعمت هاى بزرگ و الطاف فراوان. خدایا من و اهل و عیالم را درد و رنج سختى رسید و تو از همه مهربان ها مهربانترى 

و از همه رئوف ها رئوف ترى و از همه بخشنده ها بخشنده ترى و از همه حکم کنندگان حکم کننده ترى و از 

عادل ترى. دهندگان  فیصله  همه 

زدم، چنگ  تو  ریسمان  به  و  آمدم  فرود  تو  درگاه  به  و  نمودم  را  تو  باب  آهنگ  من  خداوندا 

فریاد  به  مددخواهان  و  کنندگان  فغان  فریادرس  اى  آوردم،  پناه  تو  به  و  نمودم  استغاثه  تو  به 

همانا بگیر.  مرا  دست  جهانیان  شایسته  معبود  اى  بده،  پناه  مرا  شدگان  پناهنده  پناه  اى  برس،  من 

ـُرُه  ُتَحیِّ َوٰال  غـٰاُت،  اللُّ َتْشـَغُلُه  ٰال  ـِذي  الَّ ِت،  اْلَعَبـراٰ ِحـِم  َوراٰ ِت،  َعـواٰ الدَّ

اْلَفِقیـِر  اْلبٰاِئـِس  ِلیـِل  الذَّ َعْبـِدِه  ِمـْن  ـنٰاُت،  السِّ ُخـُذُه 
ْ
َتأ َوٰال  ُت،  اْالَْصـواٰ

اْلُمْسـَتِجیِر.  ِعیـِف  الضَّ اْلِمْسـِکیِن 

ــٰالُم، ــُع السَّ ــَك َیْرِج ــٰالُم، َوِإَلْی ــَك السَّ ــٰالُم َوِمْن ــَت السَّ ْن
َ
ــمَّ أ ُه للَّ

َ
أ

اْلِعظــٰاِم  َواْلِمَنــِن  ِم،  ْکــراٰ َواْالِ اْلَجــٰالِل  َذا  یــٰا  َوَتعٰاَلْیــَت،  َتبٰاَرْکــَت 

ْرَحــُم 
َ
ْنــَت أ

َ
ــرُّ َوأ ْهِلــَي الضُّ

َ
ــِني َوأ َواْالَیــٰاِدي اْلِجســٰاِم، ِإٰلِهــي َمسَّ

ــَن  ــُم اْلحٰاِکِمی ْحَک
َ
ــَن، َوأ ــَوُد اْالَْجَوِدی ْج

َ
ــَن َوأ ِفی

َ
ْرأ ُف اْالَ

َ
ْرأ
َ
ــَن، َوأ الّراِحِمی

ــَن. ــَدُل اْلفٰاِصِلی ْع
َ
َوأ

ــي َقَصــْدُت بٰاَبــَك َوَنَزْلــُت ِبِفنٰاِئــَك، َواْعَتَصْمــُت ِبَحْبِلــَك  ُهــمَّ ِإنِّ للَّ
َ
أ

ــي،  ِغْثِن
َ
ــَتِغیِثیَن أ ــٰاَث اْلُمْس ــٰا ِغی ــَك ی ــَتَجْرُت ِب ــَك، َواْس ــَتَغْثُت ِب َواْس

ــُه َقــْد  ِجْرِنــي، یــٰا ِإٰلــَه اْلعٰاَلِمیــَن ُخــْذ ِبَیــِدي، ِإنَّ
َ
یَن أ یــٰا جــٰاَر اْلُمْســَتِجیِر
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به  را  تو  دین  اهل  و  گشتند  ظاهر  شهرهایت  در  و  نموده  گردنکشى  زمین  در  ستمگران 

آن  از  را  حق  صاحبان  دادند.  اختصاص  خود  به  را  مسلمانان  اموال  گرفتند،  خویش  بردگى 

کردند.  طنبور  و  تار  و  لعب  و  لهو  صرف  را  آن  و  نمودند  منع  دادى  قرار  آن ها  براى  که  حّقى 

نعمت هاى تو را کوچک شمردند و اولیاى تو را تکذیب کردند و با قهر و غلبه مسّلط شدند تا کسانى را که تو 

خوار نموده اى عزیز گردانند و کسانى را که تو عّزت داده اى خوار نمایند، و خود را از کسانى که از آن ها حاجتى 

خواستند یا خواهان فایده اى شدند پنهان نمودند.

شنوندة لغزش،  و  گناه  هر  درگذرنده  و  اشک  هر  کنندة  رحم  و  دعا  هر  شنوندة  من  موالى  اى  تو  و 

باال  آسمان هاى  در  آنچه  هستى،  گله  و  شکوه  هر  نهادن  محّل  راز،  هر 

نیست. پنهان  و  پوشیده  تو  بر  است  زمین  زیر  در  آنچه  و  دو  آن  بین  و  پایین  زمین هاى  و 

سوى  به  شتابنده  مقدار،  بى  و  خوار  مردم  میان  در  هستم،  تو  کنیز  پسر  و  تو  بندة  من  خداوندا 

نمود  داللت  تو  بر  مرا  رفتم  کسى  هر  نزد  خداوندا  هستم.  پاداشت  و  ثواب  به  امیدوار  و  رحمتت 

ــَل  ْه
َ
ــُذوا أ َخ ــٰالِدَك، َواتَّ ــي ِب ــُروا ِف ــَك، َوَظَه ْرِض

َ
ــي أ ــَرُة ِف ــَال اْلَجبٰاِب َع

ــوِق  ــوا َذِوي اْلُحُق ــِلِمیَن، َوَمَنُع ــْيِء اْلُمْس َثُروا ِبَف
ْ
ــَتأ ــَوًال، َواْس ــَك َخ ِدیِن

ــْم، َوَصَرُفوهــٰا ِفــي اْلَمٰالِهــي َواْلَمعــٰاِزِف،  ِتــي َجَعْلَتهــٰا َلُه ــُم الَّ ُحُقوَقُه

وا  ــزُّ ــْم، ِلُیِع ِتِه یَّ ُطوا ِبَجْبِر ــلَّ ــٰاَءَك، َوَتَس ْوِلی
َ
ــوا أ ُب ــَتْصَغُروا آٰالَءَك، َوَکذَّ َواْس

ُلُهْم حٰاَجــًة، 
َ
ــْن َیْســأ ْعــَزْزَت، َواْحَتَجُبــوا َعمَّ

َ
ــوا َمــْن أ ْذَلْلــَت، َوُیِذلُّ

َ
َمــْن أ

ــَدًة. ــْم فٰاِئ ــْن َیْنَتِجــُع ِمْنُه ْو َم
َ
أ

ِحـُم ُکلِّ َعْبـَرٍة َوُمِقیـُل ُکلِّ َعْثَرٍة،  ْنـَت َمـْوٰالَي سـٰاِمُع ُکلِّ َدْعـَوٍة، َوراٰ
َ
َوأ

ِفـي  مـٰا  َعَلْیـَك  َیْخفـٰی  ٰال  َشـْکوٰی،  ُکلِّ  َوَمْوِضـُع  َنْجـوٰی،  ُکلِّ  سـٰاِمُع 

رٰی. ـْفلٰی، َومـٰا َبْیَنُهمٰا َومٰا َتْحـَت الثَّ ِت اْلُعلـٰی، َواْالََرِضیَن السُّ ـمٰاواٰ السَّ

ــٰی  ــِرٌع ِإل ــَك، ُمْس ِت یَّ ــَن َبِر ــٌل َبْی ــَك، َذِلی َمِت
َ
ــُن أ ــُدَك اْب ــي َعْب ــمَّ ِإنِّ ُه للَّ

َ
أ

ــي،  ِن ــَك َیُدلُّ ــُه َفَعَلْی َتْیُت
َ
ــْن أ ــمَّ ِإنَّ ُکلَّ َم ُه للَّ

َ
ــَك، أ ِب ٍج ِلَثواٰ ــَك، راٰ َرْحَمِت
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و به سوى تو راهنمایى کرد، و در آنچه نزد تو است ترغیب نمود.

بهترین  اى  نمودم،  را  تو  آهنگ  آرزو  دنیا  یک  با  و  آمدم،  امیدوار  تو  پیشگاه  به  من  موالى 

مرا  آرزوى  و  فرست  درود  او  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  شده،  قصد  گرامى ترین  اى  و  آرزوشده، 

کن، رحم  من  تضّرع  به  و  رسان  اجابت  به  مرا  دعاى  و  مکن  قطع  مرا  امید  و  مگردان  ناکام 

بده،  پناهم  شدگان  پناهنده  پناه  اى  برس،  من  فریاد  به  مددخواهان  فریادرس  اى 

اى معبود شایسته عالمیان دست مرا بگیر، مرا نجات بده و مرا برهان و به من توفیق بده و مرا کفایت کن.

گسترده،  امیدى  آمدم  تو  امید  به  وسیع،  آرزوى  با  نمودم  تو  آهنگ  خداوندا 

کسى  و  نمى شود  امید  نا  تو  خانۀ  در  از  گدا  خداوندا  مکن،  قطع  مرا  امید  و  مگردان  ناکام  مرا  آرزوى  پس 

پناهگاه،  اى  گاه،  تکیه  اى  موال،  اى  سرور،  اى  پروردگار،  اى  نمى کاهد،  تو  از  برسد  خود  مراد  به  که 

اى دژ محکم، اى جایگاه امن، اى پناه من،

کوبیدم، را  تو  خانه  در  من،  موالى  اى  توأم  تسلیم  و  من،  سرور  اى  امیدوارم  و  بسته  دل  تو  به  خداوندا 

ــي.  ُبِن ــَدَك ُیَرغِّ ــٰا ِعْن ــُدِني، َوِفیم ــَك ُیْرِش َوِإَلْی

ـًال، یـٰا َخْیَر  ِدي َو َقـْد َقَصْدُتـَك ُمَومِّ ِجیـًا، َسـیِّ َتْیُتـَك راٰ
َ
َمـْوٰالَي َوَقـْد أ

ـٍد،  ـٍد َوَعلـٰی آِل ُمَحمَّ ْکـَرَم َمْقُصـوٍد، َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ
َ
ُمـوٍل، َویـٰا أ

ْ
َمأ

ِعي،  َمِلي، َوٰال َتْقَطْع َرجٰاِئي، َواْسَتِجْب ُدعٰاِئي، َواْرَحْم َتَضرُّ
َ
ْب أ َوٰال ُتَخیِّ

ِجْرِنــي، یــٰا 
َ
یَن أ ِغْثِنــي، یــٰا جــٰاَر اْلُمْســَتِجیِر

َ
یــٰا ِغیــٰاَث اْلُمْســَتِغیِثیَن أ

ْقِنــي َواْکِفِنــي. ْنِقْذِنــي، َواْســَتْنِقْذِني، َوَوفِّ
َ
ِإٰلــَه اْلعٰاَلِمیــَن ُخــْذ ِبَیــِدي، أ

ُمْنَبِسـٍط،  ِبَرجـٰاٍء  ْلُتـَك  مَّ
َ
َوأ َفِسـیٍح،  َمـٍل 

َ
ِبأ َقَصْدُتـَك  ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ـُه ٰال َیِخیُب ِمْنَك سـٰاِئٌل،  ُهـمَّ ِإنَّ للَّ
َ
، أ َمِلـي َوٰال َتْقَطـْع َرجٰاِئيَّ

َ
ـْب أ َفـٰال ُتَخیِّ

ْه یـٰا َکْهفـٰاْه ْه یـٰا َمـْوٰالْه یـٰا ِعمـٰاداٰ داٰ ّبـاْه یـٰا َسـیِّ َوٰال َیْنُقُصـَك نٰاِئـٌل، یـٰا َر

ْه یٰا َلَجئٰاْه، یٰا ِحْصنٰاْه یٰا ِحْرزاٰ

ْسـَلْمُت َمـْوٰالَي، َوِلبٰاِبَك َقَرْعُت، 
َ
ِدي، َوَلَك أ ْلُت یٰا َسـیِّ مَّ

َ
ُهـمَّ ِإّیاَك أ للَّ

َ
أ
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با  که  بده  قرار  کسانى  از  مرا  برمگردان،  مرا  اندوه  و  ناکامى  با  فرست،  درود  محّمد:  آل  و  محّمد  بر  پس 

جود  او  بر  نعمتت  با  و  کردى،  مرحمت  نعمت  او  بر  خود  لطف  با  و  نموده اى  احسان  او  بر  خود  تفّضل 

نمودى. سرازیر  او  بر  را  خود  الطاف  و  نمودى،  بخشش  و 

دل  امید من هستى، جز تو به کسى  مایه  و  پناه من  من هستى، تو  گاه  و تکیه  من  فریادرس  خداوندا تو 

و  فضل  به  و  فرست،  درود  او  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  خداوندا  ندارم.  امید  کسى  به  تو  غیر  و  نبسته 

کرمت بر من جود و بخشش نما، و با احسانت بر من مّنت بگذار، و با من آنگونه که تو شایسته آن هستى 

که  سزاوارى  و  بترسند  تو  از  سزاوارى  آنکه  اى  مکن،  رفتار  هستم  آن  شایسته  من  که  گونه  آن  و  کن  رفتار 

بیامرزى، و تو براى من بهتر از پدر و مادرم و از همه خلق هستى،

خداوندا این قّصه من است که براى تو عرض کردم نه براى مخلوق تو، و تنها از تو درخواست مى کنم 

که تو بهترین درخواست شده و عزیزترین آرزو شده اى. خداوندا بر حضرت محّمد و خاندان او درود فرست 

کن،  حفظ  نیازى  بى  با  مرا  دین  و  گذار  مّنت  من  بر  عافیتت  و  عفوت  با  و  نما  مهربانى  من  بر  احسانت  با  و 

ِنـي ِباْلَخْیَبِة َمْحُزونـًا، َواْجَعْلِني  ـٍد، َوٰال َتُردَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َفَصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ

ِلـَك، َوُجـْدَت  ْنَعْمـَت َعَلْیـِه ِبَتَفضُّ
َ
ْلـَت َعَلْیـِه ِبِإْحسـٰاِنَك، َوأ ـْن َتَفضَّ ِممَّ

ْسـَبْغَت َعَلْیِه آٰالَءَك.
َ
َعَلْیـِه ِبِنْعَمِتـَك، َوأ

َمٌل 
َ
ْنـَت ِعْصَمِتـي َوَرجٰاِئي، مـٰا ِلي أ

َ
ْنـَت ِغیٰاِثي َوِعمـٰاِدي، َوأ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ـٍد، َوُجْد  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
َك، َوٰال َرجـٰاٌء َغْیـُرَك، أ ِسـواٰ

ْهُلـُه، 
َ
ْنـَت أ

َ
َعَلـيَّ ِبَفْضِلـَك، َواْمُنـْن َعَلـيَّ ِبِإْحسـٰاِنَك، َواْفَعـْل ِبـي مـٰا أ

ْنـَت َخْیٌر 
َ
ْهـَل اْلَمْغِفَرِة، َوأ

َ
ْقـوٰی َوأ ْهـَل التَّ

َ
ْهُلُه، یٰا أ

َ
َنـا أ

َ
َوٰال َتْفَعـْل ِبـي مـٰا أ

ْجَمِعیَن.
َ
ي َوِمـَن اْلَخْلـِق أ مِّ

ُ
ِبـي َوأ

َ
ِلي ِمـْن أ

 َلِتـي َلَك ِإْذ 
َ
ِتـي ِإَلْیـَك ٰال ِإَلـی اْلَمْخُلوِقیَن، َوَمْسـأ ُهـمَّ ِإنَّ َهـِذِه ِقصَّ للَّ

َ
أ

ٍد،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
ُموٍل. أ

ْ
َعـزَّ َمأ

َ
ُکْنـَت َخْیَر َمْسـُئوٍل َوأ

ـْن ِدیِني  ـْف َعَلـيَّ ِبِإْحسـٰاِنَك َوُمنَّ َعَلـيَّ ِبَعْفـِوَك َوعٰاِفَیِتَك، َوَحصِّ َوَتَعطَّ
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و با کفایت امانت مرا در جاى امن قرار بده، و مشغول فرما قلب مرا به اطاعت خود و زبانم را به ذکرت 

و جوارحم را به آنچه باعث تقرب من به حضرتت مى شود.

کن  روزى  من  به  صحیح  یقین  و  فروبسته  چشم  و  گوینده  ذکر  زبان  و  خاشع  قلب  خداوندا 

تا دوست نداشته باشم عقب افتادن آنچه را تو جلو انداخته اى و نه جلو افتان آن چه را تو عقب انداخته اى، 

فرست درود  او  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  مهربانان،  همه  از  مهربان تر  اى  و  عالمیان  پرودرگار  اى 

مورد  مرا  و  بازبدار،  من  از  را  بال  و  کن  ترحم  من  ناتوانى  و  زارى  به  و  رسان  اجابت  به  مرا  دعاى  و 

به  چشم  و  مکن  سلب  من  از  کرده اى  کرم  من  به  که  را  نعمتى  و  مده،  قرار  حسودان  و  دشمنان  شماتت 

خاندان  بر  و  پیامبرت  محّمد  حضرت  بر  و  عالمیان،  پروردگار  اى  وامگذار،  خودم  به  مرا  زدنى  هم 

آن حضرت درود و سالم برسان.

۱. بحاراالنوار: ۲۳۸/۱۰۲ ح۵، تعقیبات الصلوات وأدعیة الرزق والعافیة والحاجات: ص۵۵۶.

مٰاَنِتـي ِباْلِکفٰاَیـِة، َواْشـَغْل َقْلِبـي ِبطٰاَعِتـَك، َوِلسـٰاِني 
َ
ِباْلِغنـٰی، َواْحـُرْز أ

ُبِنـي ِمْنَك. ِرِحي ِبمـٰا ُیَقرِّ ِبِذْکـِرَك، َوَجواٰ

ِکـرًا، َوَطْرفـًا غٰاّضـًا، َوَیِقینـًا  ُهـمَّ اْرُزْقِنـي َقْلبـًا خٰاِشـعًا، َوِلسـٰانًا ذاٰ للَّ
َ
أ

ْلـَت،  جَّ
َ
ـْرَت، َوٰال َتْقِدیـَم مـٰا أ خَّ

َ
ِحـبَّ َتْعِجیـَل مـٰا أ

ُ
َصِحیحـًا َحّتـٰی ٰال أ

ٍد،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ْرَحَم الّراِحِمیـَن، َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ
َ
یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیَن، َویـٰا أ

ـي اْلَبـٰالَء، َوٰال ُتْشـِمْت  ِعـي، َوُکـفَّ َعنِّ َواْسـَتِجْب ُدعٰاِئـي، َواْرَحـْم َتَضرُّ

 ْلَبْسـَتِنیهٰا، َوٰال َتِکْلِنـي ِإلٰی 

َ
َء َوٰال حٰاِسـدًا، َوٰال َتْسـُلْبِني ِنْعَمـًة أ ِبـَي اْالَْعـداٰ

ِبيِّ  ـٍد النَّ َبـدًا، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیـَن، َوَصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ
َ
َنْفِسـي َطْرَفـَة َعْیـٍن أ

َم َتْسـِلیمًا.(۱) َوآِلِه َوَسـلَّ



 ...
ݐݐݔ ݐݑ 

ݖ  ݒ  ݑݔ    

۲۰۱ ثنا مى گویم بر خداوند، او را ستایش مى کنم به بهترین ثنا و ستایش، و او را حمد مى کنم در خوشى ها و ناخوشى ها، 

خداوندا تو را حمد و سپاس مى گویم بر اینکه ما را به نبوت گرامى داشتى و قرآن به ما آموختى و در دین 

فقیه گردانیدى، و براى ما گوش ها و دیده ها و قلب قرار دادى، پس ما را از شاکرین و سپاسگزاران قرار بده.

خبش سوم

ل دوم 
ی دی ن و دعا ݒ    ݔ ݑ    

ورا ب عا  ... ݔ ݐ ݐ ݑ  ݐ ݒ ݖ  ݔ ݑ    (۶)
... پـس امـام حسـین7 نزدیـک شـب عاشـورا اصحـاب را فراخوانـد، امام 

علـی بـن الحسـین، زیـن العابدیـن7 می فرمایـد:
نزدیک رفتم در حالى که بیمار بودم تا گوش کنم به آنچه پدرم 

براى آن ها مى فرماید، و شنیدم که فرمود:
ـّراِء؛ ـّراِء َوالضَّ ْحَمـَدُه َعَلـی السَّ

َ
نـٰاَء، َوأ ْحَسـَن الثَّ

َ
ـِه أ ْثِنـي َعَلـی اللَّ

ُ
أ

ْهَتنٰا ِفي  ْمَتَنا اْلُقـْرآَن َوَفقَّ ِة، َوَعلَّ ُبـوَّ ْمَتنٰا ِبالنُّ ْن َکرَّ
َ
ْحَمُدَك َعلـٰی أ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

یَن.  ْفِئَدًة، َفاْجَعْلنٰا ِمَن الّشـاِکِر
َ
ْبصـٰارًا َوأ

َ
ْسـمٰاعًا َوأ

َ
یـِن، َوَجَعْلَت َلنٰا أ الدِّ

[و ادامه دادند:]
وال  أصحابي  من  خیرًا  وال  أوفٰی  أصحابًا  أعلم  ال  فإّني  بعد  أّما 

ي َخْیرًا. ُه َعنِّ أهل بیت أبّر وٰال أوصل من أهل بیتي َفَجزاُکُم اللَّ

۳۵ 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۲۰۲

پروردگارا بر تو توّکل کردیم و بازگشت به سوى تو است.

با  قلبم  در  را  آن  راستى  و  صدق  تا  فرما،  روزیم  را  آخرت  در  رغبت  و  میل  خداوندا 

فرما  روزیم  را  آخرت  امر  در  بصیرت  خداوندا  بشناسم.  و  بفهمم  دنیایم  به  ورزیدن  زهد 

من. پروردگار  اى  کنم،  فرار  گناهان  و  بدى ها  از  ترس،  از  و  بجویم  را  حسنات  شوق  روى  از  تا 

خودم  اصحاب  از  بهتر  و  باوفاتر  را  اصحابى  من  همانا  بعد،  اّما 
و اهل بیتى نیکوکارتر و احسان کننده تر از اهل بیتم نمى دانم و 

نمى شناسم، خداوند از طرف من به شما خیر دهد.(۱)

ݐ ݐ ݓ   ّ ݑ  ݑ ݐ (۷)  ݖ 
امام حسین7 در سرزمین کربال فرمود:

ْلنـٰا َوِإَلْیـَك اْلَمِصیر.(۲) نـٰا َعَلْیَك َتَوکَّ بَّ َر

ت ت  ا آ ل و ر  ... ݓ ݓ  ݑ  ݐ (۸)  ݖ 
ْغَبـَة ِفـي اآلِخـَرِة ، َحّتـٰی أْعـِرَف ِصـْدَق َذِلـَك ِفـي  ُهـمَّ اْرُزْقنـي الرَّ للَّ

َ
أ

ُهـمَّ اْرُزْقني َبَصـرًا ِفي أْمـِر اآلِخَرِة،  للَّ
َ
ـي ِفـي ُدْنیـٰاَي.  أ هـٰاَدِة ِمنِّ َقْلِبـي ِبالزَّ

(۳). ئاِت َخْوفًا، یـٰا َربِّ ـیِّ َحّتـٰی أْطُلـَب اْلَحَسـنٰاِت َشـْوقًا، َوأِفرَّ ِمـَن السَّ

۱. ارشاد شیخ مفید: ص۲۳۱، وقعة الطف: ص۱۹۷.  ۲. دور االئّمة واألنبیاء: في واقعة کربال: ص۴۳.
۳. کشف الغّمة: ج۲ ص۶۳، الصحیفة الحسینیة ومستدرکاتها: ص۱۴۰.

۳۶ 

۳۷ 



ݑ  ݓ
ݐݑ ݓ

ݖ   
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آسمان هایت ساکنان  و  بخشیده  زینت  را  عرشت  آنچه  و  کلماتت  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

نموده، طاقت  بى  مرا  کارهایم  سختى  که  رسانى  اجابت  به  مرا  دعاى  که  رسوالنت  و  پیامبران  و 

بدل  را  سختى هایم  سریعتر  چه  هر  و  فرستى  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  مى خواهم  تو  از  پس 

گردانى. آسانى  به 

ݒ   ّ ݑ   ݐ (۹)  ݖ 
ِتَك  ْسـَئُلَك ِبَکِلمٰاِتَك، َوَمعٰاِقِد َعرِشـَك، َوُسـّکاِن َسـمٰاواٰ

َ
ُهـمَّ إّني أ للَّ

َ
أ

ْمري 
َ
ْن َتْسـَتِجیَب ِلـي َفَقـْد َرَهَقِني ِمـْن أ

َ
ْنِبیٰاِئـَك َوُرُسـِلَك، أ

َ
ْرِضـَك َوأ

َ
وأ

ْن َتْجَعـَل لـي 
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
ْسـَئُلَك أ

َ
ُعْسـٌر، َفأ

ْمِري ُیْسرًا.(۱)
َ
ِمْن أ

وار ت و د ور  ّمات و ا ݑ و  ݓ ݓ  ݑ  ݐ (۱۰)  ݖ 
از حضرت زین العابدین7 روایت شده که فرمودند: 

پدرم در روزى که به شهادت رسید در حالى که خون از پیکر 
مبارکش فوران مى زد مرا به سینه اش در برگرفت و فرمود: 

اى پسرم از من دعایى را حفظ کن که آن را فاطمه3 به من 
آموخته و او را پدرش آموخته و پدرش را جبرئیل نیز آموخته 
است براى طلب حاجت و پیش آمد مهم، غم و اندوه و حوادث 

ناگوار و امر سخت و دشوار، فرمود: بخوان:

۳۸ 

۱. کتاب جنات الخلود: ص۲۳.

۳۹ 
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به حق یس (حضرت محّمد9) و قرآن سرشار از حکمت، و به حق طه (یکى از نام هاى مبارك پیامبر) و قرآن سرشاز 

از عظمت، اى آنکه بر حوائج درخواست کنندگان توانایى دارد، اى آنکه آنچه را در ضمیر و نهان است مى داند

اى  کهنسال،  پیرمرد  به  کننده  رحم  اى  غمزدگان،  غم  کننده  زایل  اى  گرفتاران،  اندوه  کننده  برطرف  اى 

و  محّمد  حضرت  بر  ندارد،  بیان  و  شرح  و  تفسیر  به  احتیاج  آنکه  اى  کوچک،  طفل  دهنده  روزى 

خاندان او درود فرست و نسبت به من چنین و چنان کن.

          تو را به خون مظلوم قسم مى دهم.

ِبَحـقِّ ٰیـس َواْلُقـْرآِن اْلَحِکیـِم، َوِبَحـقِّ ٰطـَه َواْلُقـْرآِن اْلَعِظیـِم، یـٰا َمْن 

َس  ِمیِر، یـٰا ُمَنفِّ ِئـِج الّسـاِئِلیَن، یـٰا َمـْن َیْعَلُم مـٰا ِفـي الضَّ َیْقـِدُر َعلـٰی َحواٰ

ـْیِخ اْلَکِبیِر،  ِحـَم الشَّ َج َعـِن اْلَمْغُموِمیـَن، یٰا راٰ َعـِن اْلَمْکُروِبیـَن، یـٰا ُمَفرِّ

ٍد  ْفِسـیِر، َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ِغیـِر، یٰا َمْن ٰال َیْحتٰاُج ِإَلی التَّ ْفِل الصَّ ِزَق الطِّ یـٰا راٰ

. ـٍد، َواْفَعـْل بـي َکـذاٰ َوَکـذاٰ َوآِل ُمَحمَّ

مؤّلـف گویـد: ایـن دعا برای مشـکالت مهـم و گرفتاری های بـزرگ خوانده 
می شـود و خوانـدن آن اختصـاص به روز عاشـورا ندارد.(۱)

...« ݐ ݓ «  ݑ   ݐ      (۱۱)
د ما آورده  ݓ ݑ    ݓ ݐ  ݐ  

بعضی از اصحاب ما در کشکول خود ذکر کرده که هر کسی خدا را قسم 
دهد به خون امام حسین7 دعای او حتمًا به اجابت رسد و این مجّرب است،

ْنِشُدَك ِبَدِم اْلَمْظُلوم.(۲)
ُ
سه مرتبه بگوید: أ

۴۰ 

۱. الدعوات: ص۵۴، بحاراالنوار: ج۹۵ ص۱۹۶ ذیل ح۲۹، هدیة الزائرین: ص۴۹۱.
۲. التحفة الرضویة: ص۱۵۶.



ݒ ݐ    
 ݔ

 

۲۰۵

خداوندا تو در هر گرفتارى مایه اطمینان و در هر سختى امید من هستى و تو در هر حادثه اى که رخ دهد 

براى من محل وثوق و دار و ندارم هستى، چه بسیار گرفتارى که دل در مورد آن احساس ضعف و ناتوانى 

مى کند و چاره اش اندك و دوست آدمى را رها مى کند و دشمن در آن شماتت مى کند، آن را بر تو نازل نمودم 

و شکایتش را به تو کردم و به سوى تو رغبت نشان دادم و از غیر تو روى گرداندم، پس تو آن را گشایش دادى 

و آن را برطرف نمودى، تو اختیار دار هر نعمتى و دارنده هر ُحسن و نیکى هستى و آخرین  امیدى.

ݒ ݐ  ݔ      (۱۲)
شیخ مفید1 از حضرت علی بن الحسین8 روایت کرده که فرمود: 

امام7  آورد،  حسین7  امام  به  رو  دشمن  لشکر  که  هنگامى 
دست هاى مبارك را باال برد و گفت:

ْنَت ِلي 
َ
ٍة، َوأ ْنـَت ِثَقِتـي ِفـي ُکلِّ َکـْرٍب، َوَرجٰاِئـي ِفـي ُکلِّ ِشـدَّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ُد،  ٌة، َکـْم ِمـْن َکـْرٍب َیْضُعـُف َعْنُه اْلُفـواٰ ْمـٍر َنـَزَل ِبـي ِثَقـٌة َوُعـدَّ
َ
ِفـي ُکلِّ أ

ْنَزْلُتُه 
َ
. أ ِدیُق، َوَیْشـَمُت ِفْیـِه اْلَعـُدوِّ َوَتِقـلُّ ِفیـِه اْلِحیَلـُة، َوَیْخُذُل ِفیـِه الصَّ

ْجَتُه َوَکَشـْفَتُه،  َك، َفَفرَّ ـْن ِسـواٰ ـي ِإَلْیَك َعمَّ ِبـَك َوَشـَکْوُتُه ِإَلْیـَك، َرْغَبـًة ِمنِّ

ْنـَت َوِلـيُّ ُکلِّ ِنْعَمـٍة َوصاِحـُب ُکلِّ َحَسـَنٍة، َوُمْنَتهـٰی ُکلِّ َرْغَبـٍة.
َ
َفأ

دیدند  داد،  جوالن  حسین7  امام  خیمه های  طرف  به  لشکر  گفت:  راوی 
خندقی را که در آن هیزم و نی ریخته شده و آتش در آن ها شعله ور است، شمر 
ملعون با صدای نحس خود فریاد زد: ای حسین پیش از قیامت عجله کرده ای به 
آتش؟  امام حسین7 فرمود: کیست که فریاد می زند، گویا شمر است. عرض 

کردند: آری، امام7 به او فرمود: ای پسر بزچران، تو به آتش سزاوارتری.
مسـلم بن عوسـجه خواسـت که او را هـدف تیرهای خود قـرار دهد، امام7 

۴۱ 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۲۰۶

۱. دور االئّمة واألنبیاء: في واقعة کربال: ص۴۳.

به نام خدا و با استعانت از خدا، و بر آیین رسول خدا9.

                                  هیچ نیرو و توانایى نیست جز به وسیله خداوند.

را تقوا  اهل  اعمال  و  را  هدایت  اهل  توفیق  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

را  ترس  و  خشیت  اهل  پرهیز  و  را،  صبر  اهل  پایدارى  و  ثبات  و  را،  توبه  اهل  خلوص  و  پاکى  و 

مانـع شـد، عـرض کـرد: اجـازه دهید او را بزنم، این فاسـق از دشـمنان خـدا و از 
سـران سـتم پیشـه اسـت و در دسترس ما اسـت، امام حسـین7 فرمود:

نه، تیرى به طرف او رها نکن، من دوست ندارم که شروع کننده 
جنگ باشم.(۱)

و  می شـود  خوانـده  سـختی ها  و  گرفتاری هـا  در  دعـا  ایـن  گویـد:  مؤّلـف 
نـدارد. عاشـورا  روز  بـه  اختصـاص 

ݑ ݐ ݔ   ݔ ݖ  ݐ ݐ     (۱۳)
امام حسین7 زیاد این ذکر را می گفت: 

ه. ِة َرُسوُل اللَّ ِه، َوَعلٰی ِملَّ ِه َوِباللَّ ِبْسِم اللَّ

ـه.(۱) ِباللَّ ِإّال  َة  ُقـوَّ َوٰال  َحـْوَل  ٰال  می فرمـود:  زیـاد  و 

ݑ ݔ ݐ ݓ ݑ ݔ      (۱۴)
ْقـوٰی،  ْهـِل التَّ

َ
ْعمـٰاَل أ

َ
ْهـِل اْلُهـدٰی، َوأ

َ
ْسـَئُلَك َتْوِفیـَق أ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ْهـِل اْلَخْشـَیِة، 
َ
ْبـِر، َوَحـَذَر أ ْهـِل الصَّ

َ
ْوَبـِة، َوَعـْزَم أ ْهـِل التَّ

َ
َوُمنٰاَصَحـَة أ

۴۲ 

۴۳ 



ݓ ݓ
ݐݑ  

ݖ   
 

۲۰۷

۱. مهج الدعوات: ص۱۹۸.

و کاوش و جستجوى اهل علم را، و زینت اهل ورع و پارسایى را، و ترس اهل جزع و بى تابى را، تا آنکه بترسم 

از تو خداوندا ترسى که مرا از گناهان و نافرمانى تو بازبدارد، و تا عمل کنم به طاعت تو عملى که به وسیله آن 

سزاوار کرامت تو گردم، و تا اخالص نشان دهم براى تو در توبه از جهت ترسى که از تو دارم و تا خالص کنم 

براى تو در خیرخواهى و دعوت به خوبى ها به خاطر محبتى که به تو دارم، و تا توکل نمایم بر تو در همه امور 

به خاطر حسن ظّنى که به تو دارم. پاك و منّزه است آفرینندة نور، پاك و منّزه است، خداوند با عظمت و من به 

مشغولم. او  ستایش  و  حمد 

پیوسته آسا،  سیل  بارانى  با  درها  گشودن  به  ما  براى  را  ابرها  خداوندا 

ْهـِل اْلَجـَزِع، َحّتٰی 
َ
ْهـِل اْلـَوَرِع، َوَخـْوَف أ

َ
یَنـَة أ ْهـِل اْلِعْلـِم، َوِز

َ
َوَطَلـَب أ

ْعَمـَل ِبطٰاَعِتَك 
َ
ُهـمَّ َمخٰاَفًة َتْحُجُزِني َعـْن َمعٰاِصیَك، َوَحّتٰی أ للَّ

َ
خٰاَفـَك أ

َ
أ

ْوَبـِة َخْوفـًا َلَك،  نٰاِصَحـَك ِفـي التَّ
ُ
َمَتـَك، َوَحّتـٰی أ ْسـَتِحقُّ ِبـِه َکراٰ

َ
َعَمـًال أ

َل َعَلْیـَك َتـَوکَّ
َ
ِصیَحـِة ُحّبـًا َلـَك، َوَحّتـٰی أ ْخِلـَص َلـَك ِفـي النَّ

ُ
َوَحّتـٰی أ

ـِه  اللَّ ُسـْبحٰاَن  ـوِر،  النُّ خٰاِلـِق  ُسـْبحٰاَن  ِبـَك،  َظـنٍّ  ُحْسـَن  ُمـوِر  اْالُ ِفـي 

ِبَحْمِدِه.(۱) َو  اْلَعِظیـِم 

ݓ ݓ  ݑ   ݐ (۱۵)  ݖ 
گروهـی نـزد امیرالمؤمنیـن7 جمـع شـدند و از کمی باران نـزد آن حضرت 

شـکایت کردنـد و گفتنـد: یـا ابا الحسـن برای مـا دعا کنیـد تا بـاران بیاید. 
امام  به  ابتدا  فراخواندند،  را  حسین8  امام  و  حسن  امام  امیرالمؤمنین7 

حسن7 فرمودند: دعا کن برای آمدن باران.
امام حسن7 این گونه دعا کردند:

بـٰاٍب  ِب، ِبمـٰاٍء ُعبـٰاٍب، َوَر ْبـواٰ
َ
ـحٰاَب، ِبَفْتـِح األ ـْج َلَنـا السَّ ُهـمَّ َهیِّ للَّ

َ
أ

۴۴ 



ݐݒ  ݓ
ݐݒ  ݓ

۲۰۸

۱. «مونقة»، من ال یحضره الفقیه والبحار.

فرما،  سیراب  انگیز  بهجت  و  فراگیر  و  فراوان  بارانى  وسیله  به  را  ما  بخشنده،  خداوند  اى  برانگیز،  پیاپى  و 

جویبارها  و  رودخانه ها  در  را  آن  شدن  جارى  و  گردان  آسان  را  آن  ساختن  روان  و  بگشا  را  آن  بسته هاى 

دشت  و  کوه  سراسر  که  فراگیر  و  نرم  مایه،  پر  بفرست  بارانى  را  ما  فّعال  خداوند  اى  گردان،  شتابان 

دار، دامنه  افشان،  تند،  ریزدانه،  بادوام،  پرطراوت،  بارانى  دهد،  قرار  خود  پوشش  زیر  را  همه  و  سازد  پر  را 

را  دمن  و  دشت  و  باشد  شمار  بى  قطراتش  که  شدید  ریزش  با  برکت،  با  گوارا،  پاك،  سریع،  کننده،  کفایت 

بپوشاند و زمین را غرق فیض خود سازد، خدایا دشت هاى ما و کوه ها و بیابان ها و شهر هاى ما را سیزاب ساز

ما  ارزاق  که  ما  به  بده  نشان  ما،  پیمانه  و  کیل  در  دهى  برکت  و  کنى  ارزان  را  اجناس  نرخ  آن  وسیله  به  تا 

جهانیان. پروردگار  اى  فرما،  اجابت  نیست،  کار  در  گرانى  و  دارد  وجود 

آن، معدن  از  رحمت  کننده  نازل  اى  و  آن،  آبشخور  از  خیرات  کننده  عطا  اى  خداوندا 

فریاد  به  که  بارانى  است،  تو  عنایت  و  تو  از  آن،  مستحق  و  آن  اهل  بر  برکات  سازنده  جارى  اى  و 

ـْح  ِباْنِصبـٰاٍب َواْنِسـکٰاٍب یـٰا َوّهـاُب اْسـِقنٰا ُمْغَدَقـًة ُمْطَبَقـًة َبُروَقـًة(۱)، َفتِّ

ْنِدَیِة ِفي 
َ
ْل ِسـیٰاَقهٰا ِباْأل ْل ِإْطٰالَقهـٰا، َوَعجِّ ْطبٰاَقهٰا، َوَسـهِّ

َ
ـْر أ ْغٰالَقهـٰا، َوَیسِّ

َ
أ

 ، ْوِدَیـِة ِبَصـْوِب اْلمـٰاِء، یـٰا َفّعـاُل اْسـِقنٰا َمَطـرًا َقْطرًا َطـالًّ ُمِطالًّ ُبُطـوِن اْالَ

ِسـعًا  ُمْطَبقـًا َطَبقـًا، عٰاّمـًا ِمَعّمـًا، َدْهمـًا ُبْهمـًا َرِحیمـًا، َرّشـًا ُمِرّشـًا، واٰ

بٰاِطَح،  یئـًا ُمبٰاَرکًا، ُسـٰالِطحًا ُبٰالِطحـًا ُینٰاِطـُح اْالَ بًا َمِر کٰاِفیـًا، عٰاِجـًال َطیِّ

ُمْغَدْوِدقـًا ُمْطَبْوِبقـًا ُمْغَرْوِرقـًا، اْسـِق َسـْهَلنٰا َوَجَبَلنـٰا، َوَبْدَونـٰا َوَحَضَرنـٰا، 

ْزَق  ِرنـٰا الرِّ
َ
نـٰا، أ ْسـعٰاَرنٰا، َوُتبـٰاِرَك َلنـٰا ِفي صٰاِعنـٰا َوُمدِّ

َ
ـَص ِبـِه أ َحّتـٰی ُتَرخِّ

َمْوُجـودًا َواْلَغـٰالَء َمْفُقـودًا، آِمیـَن َربَّ اْلعٰاَلِمیـَن.

سـپس به امام حسـین7 فرمود: حسـین جان تو دعا کن، و امام حسـین7 
این گونـه دعا کرد:

َحمٰاِت ِمْن َمعٰاِدِنهٰا، ِت ِمْن َمنٰاِهِلهٰا، َوُمْنِزَل الرَّ ُهمَّ یٰا ُمْعِطَي اْلَخْیـراٰ للَّ
َ
أ

ْنـَت اْلِغیٰاُث 
َ
ْهِلهٰا، ِمْنـَك اْلَغْیـُث اْلُمِغیُث، َوأ

َ
َوُمْجـِرَي اْلَبـَرکٰاِت َعلـٰی أ



ݓ ݓ
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۲۰۹

۱. قرب االسناد: ص۱۵۷، من الیحضره الفقیه: ۵۳۷/۱، بحاراالنوار: ۳۲۱/۹۱ ح۹.

تو  و  مى شود  طلب  آمرزش  تو  از  گناهیم،  اهل  و  خطاکار  ما  و  دهنده اى  یارى  و  فریادرس  تو  رسد. 

فروفرستد، پیاپى  بارانى  که  ساز  بارانى  ما  بر  را  آسمان  خدایا  نیست،  تو  جز  شایسته اى  معبود  آمرزنده اى، 

درشت،  دانه هایى  با  گسترده،  و  فراگیر  دهنده،  یارى  بارانى  فراوان،  و  شدید  بارانى  با  ساز  سیراب  را  ما 

و  عام  و  آسا  سیل  و  روان  شدت،  با  پرطنین،  انبوه،  پربرکت،  بارانى  کننده،  سرسبز  و  پربار  گوارا، 

باشد، پیاپى  آن  ریزش  و  بخورد   هم  به  آن  درشت  دانه هاى  که  بارانى  کننده،  لبریز  قطره،  قطره  همگانى، 

سازى سرزنده  آن  وسیله  به  را  ناتوانت  و  ضعیف  بندگان  نباشد،  دروغ  رعدش  و  دهنده  فریب  برقش 

کنى  خّرم  و  سبز  آن  وسیه  به  را  تّپه ها  و  نمایى  احیا  آن  وسیله  به  را  مرده  سرزمین هاى  و   

عالمیان. پروردگار  اى  فرما  اجابت  نعمت هایت،  از  ما  بر  آن  سبب  به  کنى  سخاوت  و 

ْنَت اْلُمْسـَتْغَفُر اْلَغّفاُر،
َ
ُنوِب، َوأ ْهُل الذُّ

َ
اْلُمْسـَتغٰاُث، َوَنْحـُن اْلخٰاِطُئوَن َوأ

رًا، َواْسـِقَنا  ـمٰاَء َعَلْینـٰا ِلِحیِنهـٰا ِمـْدراٰ ْرِسـِل السَّ
َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
ْنـَت. أ

َ
ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ

یئـًا ُمْمِرعًا،  ًال َمِر ِسـعًا، ُمَهطِّ ِسـعًا ُمتَّ رًا، َغْیثًا ُمِغیثًا، واٰ اْلَغْیـَث َواِکفًا ِمْغـزاٰ

َغِدقـًا ُمْغِدقـًا ُعبٰابـًا، ُمَجْلِجـًال َسـّحًا َسْحسـٰاحًا، َثّجـًا َثّجاجًا، سـٰاِئًال 

َمِسـیًال، عٰاّمـًا َوْدقًا ِمْطفٰاحـًا، َیْدَفُع اْلـَوْدَق ِباْلـَوْدِق ِدفٰاعًا، َوَیْتُلـو اْلَقْطُر 

ِعیَف  ٍب َوْعـُدُه، ُتْنِعـُش ِبـِه الضَّ ـٍب َبْرُقـُه، َوٰال ُمَکـذِّ ِمْنـُه َقْطـرًا، َغْیـَر ُخلَّ

کٰاِم ِمْن  ـَت ِمْن ِبـٰالِدَك، َوُتوِنـَق ِبـِه ُذَری اْالٰ ِمـْن ِعبـٰاِدَك، َوُتْحِیـي ِبِه اْلَمیِّ

ِبـٰالِدَك، َوَتْسـُخو ِبـِه َعَلْینٰا ِمـْن ِمَنِنـَك، آِمیـَن َربَّ اْلعٰاَلِمیَن.

هنـوز آن دو بزرگـوار از دعایشـان فـارغ نشـده بودنـد کـه بـه خواسـت خـدا 
آسـمان بـر آن هـا باریـد. 

راوی گفـت: بـه سـلمان گفتـه شـد : ای ابا عبد اللـه، آیا این دعاهـا به آن دو 
تعلیم داده شـده بود؟ فرمود: وای بر شـما، کجا هسـتید شـما از فرمایش رسـول 

خدا9 کـه فرمود: 
خداوند بر زبان اهل بیت من حکمت را جارى فرموده است.(۱)



ݐݒ  ݓ
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۱. بحاراالنوار: ج۴۴ ص۱۸۷ ح۱۶، االبواب النورانّیة في کشف االسرار الحسینّیة: ص۴۶.

خداوندا اى عطا کننده خیرات و نازل کننده برکات، آسمان را بر ما بارانى ساز که بارانى پیاپى فروفرستد، و 

ما را سیراب ساز با بارانى زیاد گسترده پربرکت، فراگیر که همه زمین را پوشش دهد و روان گردد و دّره ها و راه هاى 

بین کوه ها را فراگیرد، که به وسیله آن بندگان ضعیف تو سرزنده شوند و زمین هاى مرده به وسیلۀ آن احیا گردد، 

به اجابت رسان اى پروردگار عالمیان.

ݓ ݓ  ݑ   ݐ ݐ ݖ  ݔ    (۱۶)
امام صادق7 از پدر بزرگوارش، از جّدش روایت کرده که فرمودند:

نیامدن  از  و  رسیدند  امیرالمؤمنین7  موال  خدمت  کوفه  اهل 
باران  براى  که  خواستند  و  کردند  شکایت  حضرت  آن  به  باران 
دعا کند، امیرالمؤمنین7 به امام حسین7 فرمودند: برخیز و 

از خدا براى ایشان باران بخواه، 
درود  و  الهى  ثناى  و  حمد  از  پس  و  برخاست  حسین7  امام 

فرستادن بر پیامبر9 فرمود:
ـمٰاَء َعَلْینـٰا  ْرِسـِل السَّ

َ
ِت، َوُمْنـِزَل اْلَبـَرکٰاِت، أ ُهـمَّ ُمْعِطـَي اْلَخْیـراٰ للَّ

َ
أ

ًال َسـّحًا َسُفوحًا ُفجٰاجًا، ِسـعًا َغَدقًا، ُمَجلَّ رًا واٰ َرًة، َواْسـِقنٰا َغْیثًا ِمْغزاٰ ِمْدراٰ

ِبـٰالِدَك، ِمـْن  ـَت  اْلَمیِّ ِبـِه  َوُتْحیـي  ِعبـٰاِدَك،  ِمـْن  ْعـَف  الضَّ ِبـِه  ـَس  ُتَنفِّ  

اْلعٰاَلِمیـَن. َربَّ  آِمیـَن 

هنوز امام7 از دعایش فارغ نشده بود که یک مرتبه خداوند 
باران را فروفرستاد، عربى از بعضى از نواحى کوفه آمد و گفت: 

دّره ها و تپه ها را دیدم که آب در آن ها موج مى زد.(۱)

۴۵ 
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۱. مقتل الحسین7، خوارزمی: ۳۳۴/۱.
۲. از ایـن جملـه ظاهـر مـی شـود کـه کربال اسـم یک قریـه نبوده بلکه اسـم یـک منطقه و یـک مجتمع بـوده که 
همـان قریه هـای بابـل بوده انـد، همـان طـور کـه در کتاب دالئل و مسـائل سـید هبـة الدین شهرسـتانی1 

بال. و  اندوه  و  گرفتارى  از  مى برم  پناه  تو  به  من  همانا  خداوندا،    

دوه و بال تاری و ا ݐ از  ݓ  ݑ  ݐ ݓ ݖ  ݐ  (۱۷)  ݕ
زهیـر بـن قیـن بـه امام حسـین7 عرض کـرد: ای فرزند رسـول خـدا، اجازه 
بـده بـا ایـن گـروه جنـگ کنیـم، جنگ کـردن با آ نهـا هم اکنون آسـانتر اسـت 

بـر مـا تـا آن وقـت که دیگـران بـه آن ها ملحق شـوند، امـام حسـین7 فرمود: 
راست گفتى زهیر، ولى من ابتدا کننده به جنگ نمى باشم تا آن که 

آن ها شروع کنند.
زهیـر عـرض کـرد: پـس مـا را ببـر تـا بـه کربـال فـرود آییـم زیـرا آن جـا کنار 
شـط فـرات اسـت، مـا در آنجا باشـیم اگـر با مـا جنگیدند مـا نیز بـا آن ها جنگ 

خواهیـم کـرد و از خـدا علیـه آن هـا یـاری می جوییم.
 هنگامـی کـه زهیـر نـام کربال را برد اشـک از دیدگان امام حسـین7 جاری 

ُعـوُذ ِبَك ِمَن اْلَکـْرِب َواْلَبٰالء».(۱)
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ گردیـد و فرمود:«أللَّ

 « ݑ ݐ « ݐ  ݓ  ݑ  ݐ ݓ ݖ  ݐ  (۱۸)  ݕ
در وقعـة الطـف آمده اسـت کـه: حّر امام حسـین7 و اصحابـش را به فرود 
آمـدن در مکانـی کـه در آنجـا نه آبـی بود و نه دهکـده و روسـتایی(۲) وادار کرد، 

۴۶ 

۴۷ 
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اسـت. سـبط ابـن جـوزی گفته اسـت: سـپس امـام حسـین7 فرمودنـد: ایـن سـرزمین را چه مـی نامند؟ 
گفتنـد: کربـال و گفتـه مـی شـود: نینـوا، که قریـه ای اسـت در آن. پس امـام7 گریسـت و فرمـود: کرب و 

بـال (یعنـی اندوه و بـال). سـپس فرمود: 
اّم سـلمه بـه مـن خبـر داد و گفـت: جبرئیـل نزد رسـول خدا9 بود و شـما نزد من بـودی، که گریـه کردی،   
پـس رسـول خـدا9 فرمـود: پسـرم را رهـا کـن، شـما را رهـا کردم، رسـول خـدا9 شـما را گرفـت و در 
دامـان نهـاد، جبرئیـل عـرض کـرد: آیـا او را دوسـت داری؟ فرمـود: آری. عرض کرد: بـه زودی امتـت او را 
خواهنـد کشـت. اگـر می خواهـی خاک آن زمینی که در آن کشـته می شـود را به تو نشـان دهـم؟ فرمود: آری، 

پـس جبرئیـل بـال خـود را بـر زمین کربـال گسـترانید و آن را به رسـول خدا9 نشـان داد. 
سـپس امـام حسـین7 آن را بوییـد و فرمـود: بـه خـدا قسـم، این همان زمینی اسـت کـه جبرئیل به رسـول   

خـدا9 خبـر داده و همـان اسـت کـه مـن در آن کشـته می شـوم.
ابـن سـعد در طبقـات از واقـدی همین معنـا را ذکر کرده، و نیز ابن سـعد از شـعبی نقل کرده اسـت که گفت:   
هنگامـی کـه حضـرت علی7 در مسـیر خود عبورش به سـرزمین کربال افتـاد، در موازات نینـویـ  قریه ای 
اسـت بـر فرات ـ ایسـتاد، فرمود: .... این سـرزمین چـه نام دارد؟ گفتتنـد: کربال، امام7 گریسـت و زمین 

را با اشـک چشـمانش مرطوب سـاخت، سـپس فرمود: 
وارد شـدم بـر رسـول خـدا9 در حالـی کـه او می گریسـت، عـرض کـردم: چـرا گریـه می کنیـد؟ فرمـود:   
همیـن اخیـرًا جبرئیـل نـزد مـن آمـد و به مـن خبـر داد که فرندم حسـین در کنار شـط فرات کشـته می شـود، 
در محّلـی کـه بـه آن کربـال گفتـه می شـود، سـپس مشـتی از آن خـاک گرفت و به مشـام مـن رسـانید، و لذا 

نمی توانـم خـود را از گریـه نگهـدارم.
حسـن بـن کثیـر و عبـد خیـر روایت کـرده و گفته انـد: هنگامی کـه علی7 بـه کربال رسـید ایسـتاد و گریه   
کـرد و فرمـود: پـدرم فـدای جوانانـی کـه در اینجا کشـته می شـوند، اینجـا محل خوابانـدن مرکب هایشـان و 
محـل نهـادن بـار و بنـه آنان و قتلگاه مردان ایشـان اسـت. و آنگاه گریـه او فزونی گرفـت (ص۲۵۰ ط نجف) 

و ابـن مزاحـم آن را بـه چهـار طریـق روایت کـرده اسـت (صفیـن : ص۱۴۰ ـ ۱۴۲ ط هارون).
۱. غاضریـه نسـبت داده شـده بـه غاضـره از بنی اسـد که هـم اکنون زمیـن های اطـراف قبر عون اسـت، در یک 

فرسـخی کربـال، و در آن آثـار قلعـه ای اسـت که امروز به قلعه بنی اسـد شـناخته می شـود.
۲. شفیه نیز چاه های آبی است برای بنی اسد، در نزدیک کربال.

بـه او گفتنـد: بگـذار در ایـن آبـادی (یعنـی غاضرّیـه(۱)) یـا آن دیگـری (یعنـی 
شـفّیه(۲)) فـرود آییـم. حـّر گفـت: نـه بـه خـدا نمی توانم چنیـن کاری کنـم، این 
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۲. دیوان امام حسین7: ص۴۲. ۱. وقعة الطف، ابی مخنف: ۱۷۸. 

َعْقر. از  مى برم  پناه  تو  به  خداوندا 

خداوندا با احسان خود مرا سزاوار کیفرم مساز و با بال مرا تأدیب مفرما.

شـخصی اسـت کـه بر مـن به عنـوان جاسـوس گماشـته اند. 
زهیـر بـن قین به امام حسـین7 عـرض کرد: ای فرزند رسـول خـدا، جنگ 
بـا اینـان هـم اکنـون آسـان تر اسـت از جنگ کـردن با سـپاهی کـه بعـد از این به 
اینهـا ملحـق می شـوند، و بـه جـان خودم سـوگند پـس از ایشـان لشـکری خواهد 
آمـد کـه مـا را قـدرت نبرد با آنـان نخواهد بـود. امام حسـین7 بـه او فرمودند: 

من کسى نیستم که ابتدا به جنگ کنم.
زهیـر بـن قیـن عـرض کـرد: مـا را ببر به سـوی ایـن قریه تـا در آنجـا فرودآییم 
که جایگاه محکم و اسـتوار اسـت و بر لب شـط فرات اسـت، پس اگر ممانعت 
نمودنـد بـا آن هـا می جنگیـم، کـه جنـگ کـردن بـا آن ها آسـان تر اسـت بـر ما از 

جنـگ کـردن با لشـکری کـه بعد بـه آن ها ملحق می شـود.
امـام حسـین7 بـه او فرمودنـد: ایـن چـه قریـه اى اسـت؟ عرض کـرد: این 

«عقـر» اسـت، امـام حسـین7 فرمود:  
ُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْقِر.

َ
ُهمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

(َعْقـر در لغـت بـه معنـای َجرح اسـت). سـپس فرود آمـد و آن روز پنج شـنبه 
دوم محـرم سـال ۶۱ هجـری قمری بوده اسـت.(۱)

ݓ ݐ  ݓ  ݑ  ݐ (۱۹)  ݖ 
ْبِني ِباْلَبٰالء.(۲) ْحسٰان، َوٰالُتَؤدِّ ُهمَّ ٰالَتْسَتدِرْجِني ِباْالِ للَّ

َ
أ

۴۸ 
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۱. مهج الدعوات: ۱۹۸، بحاراالنوار: ۳۱۳/۸۶ ج۶۵.

خدا سوى  به  و  خدا  از  و  خدا  ذات  به  و  خدا  نام  به  مى جویم  یارى  مهربان.  بخشنده  خداوند  نام  به 

حرکت و  جنبش  هیچ  خدا  بر  کردم  توّکل  و  خدا،  رسول  آیین  بر  و  خدا  راه  در  و 

و توانى نیست جز به وسیله خداوند بلند مرتبه.بزرگ. 

کار  و  ساختم  تو  متوجه  را  چهره ام  و  نمودم  تسلیم  تو  به  را  خود  جان  من  خداوندا 

آخرت. و  دنیا  در  بدى  هر  از  مى طلبم  عافیت  تو  از  تنها  کردم،  واگذار  تو  به  را  خود 

خداوندا تو مرا از هر کسى کفایت مى کنى و هیچ کس کفایت نمى کند مرا از تو، پس کفایت کن مرا از 

هر کسى در مورد آنچه مى ترسم و از آن حذر مى نمایم، و قرار بده براى من از کار من گشایشى و راه خروجى 

رحمت  توانایى، به  ندارم، و تو بر هر چیز  توانایى  قدرت دارى و من  مى دانى و من  نمى دانم و تو  را که تو 

مهربانان. همه  از  مهربان تر  اى  مهربانیت  و 

ح و شام    ... ݓ  ݔ     (۲۰)
ِه،  ـِه َوِإَلی اللَّ ـِه، َوِمَن اللَّ ـِه َوِباللَّ ِحیِم. ِبْسـِم اللَّ ْحَمِن الرَّ ـِه الرَّ ِبْسـِم اللَّ

ـِه، َوٰال َحْوَل  ْلـُت َعَلی اللَّ ـِه، َوَتَوکَّ ِة َرُسـوِل اللَّ ـِه َوَعلٰی ِملَّ َوِفـي َسـِبیِل اللَّ

اْلَعِظیـِم. اْلَعِلـيِّ  ـِه  ِباللَّ ِإّال  َة  ُقـوَّ َوٰال 

ْضُت  ْهـُت َوْجِهي ِإَلْیـَك، َوَفوَّ ْسـَلْمُت َنْفِسـي ِإَلْیـَك َوَوجَّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ُل اْلعٰاِفَیَة ِمْن ُکلِّ ُسـوٍء ِفـي الدُّ
َ
ْسـأ

َ
ْمـِري ِإَلْیـَك، ِإّیاَك أ

َ
أ

َحٌد ِمْنـَك، َفاْکِفِني 
َ
َحـٍد، َوٰال َیْکِفیِنـي أ

َ
ُهـمَّ ِإنَّـَك َتْکِفیِني ِمـْن ُکلِّ أ للَّ

َ
أ

ْمِري َفَرجـًا َوَمْخَرجًا، 
َ
ْحَذُر، َواْجَعْل ِلـي ِمْن أ

َ
خـٰاُف َوأ

َ
َحـٍد مٰا أ

َ
ِمـْن ُکلِّ أ

ْنـَت َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر 
َ
ْقـِدُر، َوأ

َ
ْعَلـُم َوَتْقـِدُر، َوٰال أ

َ
ِإنَّـَك َتْعَلـُم َوٰال أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.(۱)
َ
ِبَرْحَمِتـَك یـٰا أ

۴۹ 
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۱ مقتل الحسین7، مقّرم: ص۱۳۲.

دختر پسر  من  و  آله  و  علیه  اهللا  صّلى  محّمد  حضرت  پیامبرت  قبر  این  خداوندا 

مى دانى، آنچه  آمده  پیش  من  براى  هستم،  پیامبرت 

دارنده  اى  مى خواهم  تو  از  و  نمى پسندم  را  ُمنکر  و  دارم  دوست  را  معروف  من  خداوندا 

براى  که  آرمیده  آن  در  که  کسى  حّق  به  و  قبر  این  حّق  به  بزرگوارى  و  عظمت  و  شکوه 

است، آن  در  مؤمنین  خشنودى  و  پیامبرت  رضاى  و  تو  رضاى  آنچه  کنى  اختیار  من 

دا9 ول  ّدش ر بارک  ݓ  ݑ ݐ  ݔ      (۲۱)
امـام حسـین7 آمدنـد در کنـار قبر جـّد خود و چنـد رکعت نمـاز خواندند، 

آن گاه عـرض کردند:....

َنـا اْبُن ِبْنِت 
َ
ُه َعَلْیـِه َوآِلِه، َوأ ی اللَّ ـٍد َصلَّ َك ُمَحمَّ هـمَّ إنَّ َهـذاٰ َقْبـُر َنِبیِّ للَّ

َ
أ

ْمِر مٰا َقـْد َعِلْمَت.
َ
ـَك، َوَقـْد َحَضَرِني ِمـَن اْأل َنِبیِّ

یـٰا  ْسـَئُلَك 
َ
أ َنـا 

َ
َوأ اْلُمْنَکـَر،  ْنِکـُر 

ُ
وأ الَمْعـُروَف،  ِحـبُّ 

ُ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ِم، ِبَحـقِّ َهـَذا الَقْبـِر َوَمـْن ِفیـِه، إالَّ اْخَتـْرَت لـي ِمْن  ْکـراٰ َذا اْلَجـٰالِل َواْالِ

ْمـِري مـٰا ُهـَو َلـَك ِرضـًی، َو ِلَرُسـوِلَك ِرضـًی، َوِلْلُموِمِنیـَن ِرَضًی.
َ
أ

سپس گریستتند.(۱)

ده ... روا  ݔ ݐ   ݓ   ݑ    (۲۲)
از امام حسین7 روایت شده است که فرمودند: 
کسى که داخل مقبره اى شود و بگوید:

۵۰ 

۵۱ 
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۲۱۶

۲. بحاراالنوار: ۲۴۷/۴۳ ح۲۲. ۱. بحاراالنوار: ۳۰۰/۱۰۲ ح۳۱. 

گسیخته  هم  از  استخوان هاى  و  شده  پوسیده  جسدهاى  و  سالخورده  ارواح  این  پروردگار  اى  خداوندا، 

که از دنیا خارج گشته در حالى که مؤمن بوده اند، شادمانى و آرامش و آسایشى از طرف خودت و سالمى از طرف 

نما. وارد  آن ها  بر  من 

ِخَرِة  ِح اْلفٰاِنَیـِة، َواْالَْجسـٰاِد اْلبٰاِلیِة، َواْلِعظـٰاِم النَّ ُهـمَّ َربَّ َهـِذِه اْألْرواٰ للَّ
َ
أ

ْدِخـْل َعَلْیِهـْم َرْوحـًا ِمْنـَك 
َ
ْنیـٰا َوِهـَي ُمْؤِمَنـٌة، أ تـي َخَرَجـْت ِمـَن الدُّ الَّ

ي. ِمنِّ َوَسـٰالمًا 

خداوند براى او به عدد خلق، از زمان حضرت آدم تا قیام قیامت حسنه 
نویسد.(۱) 

ݑ ݐ ݑ ݖ  ݐ ݒ  ݑ (۲۳) ݐ
حسـن بـن علـی بن سـالم از پـدرش و او از امـام صـادق7 و آن حضرت از 

پـدر بزرگـوار خـود7 روایـت کرده اند کـه فرمود: 
براى حسین بن على8 دو انگشتر بود، بر یکى از آن دو نقش 
ِه»؛ «معبود شایسته اى جز  ًة ِلِلقٰاِء اللَّ ُه ُعدَّ شده بود: «ٰال ِإٰلَه ِإالَّ اللَّ

خدا نیست (و این کلمه) سرمایه براى لقاء اهللا است.»(۲)

ݑ ݐ ݔ ݖ  ݑ  ݒ ݐ ݒ  ݑ (۲۴) ݐ
بر انگشتر دیگر آن حضرت نقش شده بود:

ْمِرِه»؛ «همانا خداوند کار خود را به تمام و کمال مى رساند».
َ
َه بٰاِلُغ أ «ِإنَّ اللَّ

۵۲ 

۵۳ 
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و نقش انگشتر حضرت علی بن الحسین8 چنین بود:

. «خوار و رسـوا و بدبخت اسـت  َخـِزيٌّ َوَشـِقيٌّ قٰاِتـُل اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ
قاتل حسـین بـن على8»

امـام  انگشـتر  مـورد  در  صـادق7  امـام  از  می گویـد:  مسـلم  بـن  محّمـد 
حسـین7 سـؤال کـردم کـه به دسـت چه کسـی افتاد و چـه شـد؟ و گفتم: من 

شـنیده ام کـه از انگشـت آن حضـرت ربودنـد. امـام7 فرمـود:
فرزندش  به  حسین7  امام  همانا  نیست،  گفته اند  که  گونه  آن 
در  را  خود  انگشتر  و  کرد  وصیت  الحسین   بن  على  حضرت 
واگذار  حضرت  آن  به  را  خود  امر  و  داد  قرار  ایشان  انگشت 
فرمود، همان طور که رسول خدا9 نسبت به امیرالمؤمنین7 
حسن7  امام  و  حسن7،  امام  به  نسبت  امیرالمؤمنین7  و 
نسبت به امام حسین7 چنین کرد، و سپس آن انگشتر به دست 
پدرم قرار گرفت، بعد از پدرش، و از آن حضرت به من رسید 
و اکنون نزد من است، و من در هر روز جمعه آن را به انگشت 

مى کنم و با آن نماز مى خوانم.
محّمـد بـن مسـلم می گویـد: روز جمعـه خدمـت آن حضـرت رسـیدم و آن 
حضـرت نمـاز می خواندنـد، هنگامـی کـه از نمـاز خـود فـارغ گردیدنـد دسـت 
خـود را بـه سـوی مـن کشـیدند، من در انگشـت مبارکـش انگشـتری را دیدم که 
ـِه». «معبود شایسـته اى  ًة ِلِلقٰاِء اللَّ ـُه ُعـدَّ نقـش آن چنیـن بـود:  «ٰال ِإٰلـَه ِإالَّ اللَّ

جـز خـدا نیسـت (و ایـن کلمه) سـرمایه بـراى لقاء اهللا اسـت».
 و فرمود:

این انگشتر جّدم حضرت اباعبد اهللا الحسین7 است.(۱)
۱ موسوعة االمام الحسین7 : ج۱۸ ص۱۱۱.
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۱. دالئل االمامة : ص۱۸۱.

رسولت، فرزند  دو  و  ولّیت،  دو  و  بنده ات  دو  حسین،  وامام  حسن  امام  بر  فرست  درود  خداوندا 

بر که  درودى  از  بهتر  بشهت،  اهل  جوانان  سرور  دو  و  رحمت  سبط  دو  و 

فرستادى. مرسلین  و  پیامبران  اوالد 

امیرمؤمنان. ووصى  پیامبران  سرور  فرزند  حسن7  امام  بر  فرست  درود  خداوندا 

طبـری گویـد: و بـرای آن حضـرت دو انگشـتر بـود، یکـی از آن دو عقیـق و 
نقـش آن چنیـن بود: 

ْمِرِه»؛«همانا خداوند کار خود را به تمام و کمال مى رساند».
َ
َه بٰاِلُغ أ «ِإنَّ اللَّ

و انگشـتر دوم کـه آن را در روز شـهادت از دسـت آن حضـرت7 ربودنـد
بر آن نقش شده بود:

ـِه»؛ «معبود شایسـته اى جز خدا نیسـت (و  ًة ِلِلقـٰاِء اللَّ ـُه ُعـدَّ «ٰال ِإٰلـَه ِإالَّ اللَّ
ایـن کلمه) سـرمایه بـراى لقاء اهللا اسـت.»

و کسی که مثل این دو را در انگشت نماید برای او حرز است از شیطان.(۱)

ݔ ݓ      ݑ  ݐ   (۲۵)
شیخ طوسی در مصباح گفته است: صلوات بر امام حسن و امام حسین8 

(اینگونه است):
ْیَك َواْبَنْي َرُسـوِلَك  ُهـمَّ َصلِّ َعَلی اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن َعْبَدْیَك َوَوِلیَّ للَّ

َ
أ

ْیـَت َعلٰی  ْفَضـَل مٰا َصلَّ
َ
ـِة أ ْهـِل اْلَجنَّ

َ
َدْي َشـبٰاِب أ ْحَمـِة َوَسـیِّ َوِسـْبَطِي الرَّ

یَن َواْلُمْرَسـِلیَن. ِبیِّ ْوٰالِد النَّ
َ
َحٍد ِمـْن أ

َ
أ

ِمیِراْلُمْوِمِنیَن، 
َ
أ َوَوِصيِّ  یَن  ِبیِّ النَّ ِد  َسیِّ ْبِن  اْلَحَسِن  َعَلی  َصلِّ  ُهمَّ  للَّ

َ
أ

۵۴ 
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اوصیا، سرور  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

زیستى مظلومانه  و  هستید،  او  امین  پسر  و  پروردگار  امین  امیرمؤمنان  فرزند  اى  تو  که  مى دهم  گواهى 

و شهید از دنیا رفتى، و گواهى مى دهم که تو امام پاك هدایت کنندة هدایت شده اى، خداوندا درود فرست

را. سالم  و  تحّیت  بهترین  برسان،  ساعت  همین  در  مطهرش  جسد  و  حضرت  آن  پاك  روح  به  و  او  بر 

شدة  کشتۀ  رسید،  شهادت  به  و  بود  مظلوم  که  آن  على  بن  حسین  بر  فرست  درود  خداوندا 

خدا، رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  فاجران.  شدة  رانده  و  کافران 

سالم بر تو اى فرزند امیرمؤمنان، گواهى مى دهم از روى یقین که تو امین پروردگار و فرزند امین او هستى، کشته 

شدى مظلومانه و شهید از دنیا رفتى، و گواهى مى دهم که خداوند تبارك و تعالى طلب کنندة خون تو و وفا 

کننده است به آنچه به تو وعده فرموده از یارى نمودن و تأیید در هالکت دشمن تو و ظاهر ساختن دعوت تو،

و گواهى مى دهم که تو به عهد و پیمان الهى وفا کردى و در راه خدا جهاد نمودى و خالصانه خدا را پرستش و 

بندگى کردى تا فرارسیدن مرگ، خداوند لعنت کند امتى را که تو را کشت، و خدا لعنت کند اّمتى که تو را رها کرد 

یَن،  اْلَوِصیِّ ِد  َسیِّ اْبَن  َیا  َعَلْیَك  ٰالُم  َالسَّ ِه،  اللَّ َرُسوِل  اْبَن  َیا  َعَلْیَك  ٰالُم  َالسَّ

َمْظُلومًا  ِعْشَت  ِمیِنِه، 
َ
أ َواْبُن  ِه  اللَّ ِمیُن 

َ
أ ِمیِراْلُمْوِمِنیَن 

َ
أ اْبَن  َیا  نََّك 

َ
أ ْشَهُد 

َ
أ

ُهمَّ َصلِّ  للَّ
َ
. أ ِکيُّ اْلهٰاِدي اْلَمْهِديُّ مٰاُم الزَّ َك اْالِ

نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َوَمَضْیَت َشِهیدًا، َوأ

ٰالِم. ِة َوالسَّ ِحیَّ ْفَضَل التَّ
َ
ي ِفي َهِذِه الّساَعِة أ ْغ ُروَحُه َوَجَسَدُه َعنِّ َعَلْیِه َوَبلِّ

یِح ِهیِد َقِتیِل اْلَکَفَرِة َوَطِر ُهمَّ َصلِّ َعَلی اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ اْلَمْظُلوِم الشَّ للَّ
َ
أ

ِه، ـٰالُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسـوِل اللَّ ِه، َالسَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ  اْلَفَجَرِة. َالسَّ

ِمیِنِه 
َ
ِه َواْبُن أ ِمیُن اللَّ

َ
نََّك أ

َ
ْشَهُد ُموِقنًا أ

َ
ِمیِراْلُمْوِمِنیَن، أ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیا اْبَن أ َالسَّ

ِرَك 
ْ
ـَه َتعٰاَلی الّطاِلـُب ِبَثأ نَّ اللَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ُقِتْلـَت َمْظُلومًا َوَمَضْیَت َشـِهیدًا، َوأ

َك َو ِإْظهٰاِر َدْعَوِتَك، ِییِد ِفي َهٰالِك َعُدوِّ
ْ
أ ْصِر َو التَّ َوُمْنِجـٌز مٰا َوَعَدَك ِمَن النَّ

ـِه، َوَعَبْدَت  ـِه، َوجٰاَهْدَت ِفي َسـِبیِل اللَّ نَّـَك َوَفْیـَت ِبَعْهِد اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ـُه  ـًة َقَتَلْتـَك َوَلَعـَن اللَّ مَّ
ُ
ـُه أ تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َلَعـَن اللَّ

َ
ـَه ُمْخِلصـًا َحّتـٰی أ اللَّ
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و یارى ننمود و خدا لعنت کند امتى را که کمر به جنگ با تو بست، و بیزارى مى جویم به درگاه خداوند تبارك 

و تعالى از کسانى که تو را تکذیب نمودند و حّق تو را سبک شمردند و خون تو را حالل شمردند، پدر و مادرم به 

فداى تو اى ابا عبد اهللا، لعنت خدا بر قاتل تو و لعنت خدا بر کسى که تو را یارى نکرد، و لعنت خدا بر کسى که 

فریاد استغاثه تو را شنید و به آن لّبیک نگفت و تو را یارى ننمود، و لعنت خدا بر کسى که زنان شما را به اسارت 

گرفتند، من به درگاه خداوند از آن ها برى و بیزارم و از کسانى که در پى آن ها رفتند و علیه او به آ ن ها کمک کردند،

آویز  دست  و  هدایت  باب  و  تقوا  نشانۀ  تو  فرزندان  از  امامان  و  تو  که  مى دهم  گواهى 

مرتبه  و  مقام  به  و  دارم  ایمان  تو  به  من  که  مى دهم  گواهى  و  هستید،  دنیا  اهل  بر  حجت  و  مطمئن 

سرانجام  و  دینم  شرایع  و  خودم  به  مربوط  امور  در  هستم  پیرو  شما  براى  و  دارم  یقین  تو  جایگاه  و 

آخرتم. و  دنیایم  در  بازگشتم  و  کارم 

ـِه َتعٰالـٰی   ِإَلـی اللَّ
ُ
ْبـَرأ

َ
ـْت َعَلْیـَك، َوأ َلبَّ

َ
َمـًة أ

َ
ـُه أ ـًة َخَذَلْتـَك َوَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
أ

ي مِّ
ُ
ْنـَت َوأ

َ
ِبي أ

َ
ـَك، َواْسـَتَحلَّ َدَمـَك، ِبأ ْکَذَبـَك، َواْسـَتَخفَّ ِبَحقِّ

َ
ـْن أ ِممَّ

ـُه َمْن  ـُه خٰاِذَلـَك َوَلَعَن اللَّ ـُه قٰاِتَلَك َوَلَعـَن اللَّ ـِه، َلَعـَن اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
 یـٰا أ

ُه َمْن َسـَبی ِنسـٰاَءَك،  ِعَیَتـَك َفَلـْم ُیِجْبـَك َوَلـْم َیْنُصـْرَك َوَلَعَن اللَّ َسـِمَع واٰ

عٰاَنُهـْم َعَلْیـِه،
َ
ٰالُهـْم َومٰاَالَُهـْم َوأ ـْن واٰ ـِه ِمْنُهـْم َبـِريٌء َوِممَّ َنـا ِإَلـی اللَّ

َ
أ

اْلُهـدٰی  َوبـٰاُب  ْقـوٰی  التَّ َکِلَمـُة  ُوْلـِدَك  ِمـْن  ـَة  ِئمَّ َواْالَ نَّـَك 
َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ

نِّي ِبُکـْم ُمْوِمٌن 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنیـٰا، َوأ ْهـِل الدُّ

َ
ـُة َعَلـی أ َواْلُعـْرَوُة اْلُوْثقـٰی َواْلُحجَّ

ِتیـِم  ِئِع ِدیِنـي َوَخواٰ ِت َنْفِسـي َوَشـراٰ َوِبَمْنِزَلِتُکـْم ُموِقـٌن َوَلُکـْم تٰاِبـٌع ِبـذاٰ

َعَمِلـي َوُمْنَقَلِبـي ِفـي ُدْنیـٰاَي َوآِخَرِتي.(۱)

النجـاة  مفاتیـح  ص۷۴،  ج۹۴  االنـوار:  بحـار  ص۲۹۷،  االسـبوع:  جمـال  ص۴۰۱،  المتهّجـد:  مصبـاح   .۱
ص۴۳۲. (مخطـوط): 



...
ݖ  ݓ 

ݐݔ ݘ
  ݔ

ݔ

۲۲۱

نیکى،  هر  بر  مى کنم  سپاس گزارى  و  نعمتى،  هر  بر  مى نمایم  ستایش  و  حمد  را  تو  خداوندا 

از  مى برم  پناه  تو  به  خیرى،  هر  از  مى خواهم  تو  از  و  گناهى،  هر  از  مى نمایم  آمرزش  طلب  و 

هر بالیى، و هیچ جنبش و حرکت و توانى نیست جز به وسیله خداوند بلند مرتبۀ بزرگ.

۱. الصحیفة العلویة الجامعة: ص۵۶۱.

ود م  ع رت   ... ݓ ݖ ݔ  ݐ ݘ ݔ ݔ    (۲۶)
ْشـُکُرَك َعلـٰی ُکلِّ َحَسـَنٍة، 

َ
ْحَمـُدَك َعلـٰی ُکلِّ ِنْعَمـٍة، َوأ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ْسـَتِعیُذ ِبـَك ِمْن 
َ
ْسـَئُلَك ِمـْن ُکلِّ َخْیـٍر، َوأ

َ
ْسـَتْغِفُرَك ِمـْن ُکلِّ َذ ْنـٍب، َوأ

َ
َوأ

ـِه اْلَعِلـيِّ اْلَعِظیـِم.(۱) َة ِإّال ِباللَّ ُکلِّ َبـٰالٍء، َوٰال َحـْوَل َوٰال ُقـوَّ

۵۵ 
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۲۲۲



۲۲۳

۴

ݕ ݒ  ݐ ݓ
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۲۲۴



ݐ ݐ    «
ݑ 

 »

۲۲۵

اختیار  صاحب  و  مالک  اى  اسباب،  ساز  سبب  اى  دهندگان،  پرورش  همۀ  دهنده  پرورش  اى  خداوندا، 

بخشنده،  اى  بزرگوار،  اى  پذیر،  توبه  اى  دشوارى ها،  کننده  آسان  اى  و  ابرها،  کننده  تسخیر  اى  انسان ها، 

برایش  آنکه  اى  دهد،  جواب  شود  خوانده  کجا  هر  آنکه  اى  درها،  گشاینده  اى 

باب چهارم

ده ی ذ  ݓ ݖ  زمان خا ݔ  

ل اول ] ]

ݐ ݐ    « ݑ   »  (۱)
ن دارد ݓ  ما امام  ݑ  ݐ   

آن  و  روز،  شدن  بلند  تا  است  خورشید  سرخی  شدن  زایل  از  سوم»  «ساعت 
ساعت اختصاص به امام حسین7 دارد و باید در آن ساعت این دعا را خواند:

َر  قٰاِب، َوُمَسـخِّ َب اْالَْسـبٰاِب، َومٰاِلَك الرِّ بـٰاِب، َوُمَسـبِّ ْر ُهـمَّ َربَّ اْالَ للَّ
َ
أ

یُم یـٰا َوّهاُب،  عـٰاِب، یـٰا َحِلیُم یـٰا َتّواُب، یـٰا َکِر َل الصِّ ـحٰاِب، َوُمَسـهِّ السَّ

جـٰاَب، یـٰا َمـْن َلْیـَس َلـُه 
َ
ِب، یـٰا َمـْن َحْیـُث مـٰا ُدِعـَي أ ْبـواٰ ـَح اْالَ یـٰا ُمَفتِّ

۵۶ 



ݐݒ ݕ ݓ
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۲۲۶

ٍد»، خ ل.                   ۳. «َلعنَك»، خ، ل.  ۱. «حاجب»، خ ل.                         ۲. «و آِل ُمحمَّ

نشده  افکنده  آنکه  اى  درى،  نه  و  قفلى  او  خانه هاى  براى  نیست  آنکه  اى  دربانى،  نه  و  نیست،  حاجبى 

بدون  بخواهد  را  که  هر  آنکه  اى  حجابى،  بندگانش  و  او  بین  نشده  زده  و  پرده اى،  او  بر 

کیفر. سخت  و  توبه  پذیرنده  و  گناه  آمرزنده  اى  مى دهد،  روزى  حساب 

خداوندا، هر امیدى جز از فضل و احسان تو قطع گردیده، و هر آرزویى جز از کرم و بزرگوارى تو ناکام

گشته، از تو مى خواهم به حّق حضرت محّمد9 فرستاده ات، و به حّق على بن ابى طالب8 برگزیده ات، و 

به حّق امام حسین7 آن پیشواى پرهیزکارى که جان خود را در طلب رضاى تو فروخت و با پیمان شکنان 

حرمتش  دشمنى  و  ستم  روى  از  و  کشتند  تشنه  و  گرسنه  را  او  پس  نمود،  جهاد  تو  طاعت  راه  از  منحرفان  و 

اهل  منزلۀ  به  را  او  و  گرداندند  و  بردند  دیار  و  شهر  و  آفاق  تمام  در  را  او  مبارك  سر  و  نکردند  رعایت  را 

بر  گردان  تازه  و  نو  و  فرست،  درود  او  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  پس  خداوند  دادند.  قرار  انحراف  و  عناد 

را. خود  بار  هالکت  عقوبت هاى  و  خشم ها  و  را  انتقامت  و  کننده  خوار  لعنت هاى  او  بر  ستم کننده 

و  مى آورم،  تو  درگاه  به  خود  شفیع  را  آنان  و  محّمد،  آل  و  محّمد  به  مى کنم  درخواست  تو  از  خداوندا 

ِئِنـِه ُقْفـٌل َوالٰ بـٰاٌب، یـٰا َمـْن  َحِجـاٌب(۱) َوالٰ َبـّواٌب، یـٰا َمـْن َلْیـَس ِلَخزاٰ

ٰال ُیْرخـٰی َعَلْیِه ِسـْتٌر َوٰال ُیْضَرُب ِمـْن ُدوِنِه ِحجٰاٌب، یٰا َمْن َیْرُزُق َمْن َیشـاُء 

ـْوِب َشـِدیَد اْلِعقٰاِب. ْنـِب َوقٰاِبَل التَّ ِبَغْیـِر ِحسـاٍب، یٰا غٰاِفـَر الذَّ

َمُل ِإّال ِمـْن َکَرِمَك،  جـٰاُء ِإّال ِمْن َفْضِلَك، َوخـٰاَب اْالَ ُهـمَّ اْنَقَطـَع الرَّ للَّ
َ
أ

َك، َوِباْلُحَسـْیِن  ِبي طٰاِلٍب َصِفیِّ
َ
ٍد َرُسـوِلَك، َوِبَعِليِّ ْبـِن أ ْسـَئُلَك ِبُمَحمَّ

َ
َفأ

ِذي اشـَترٰی َنْفَسـُه اْبِتغـٰاَء َمْرضٰاِتـَك، َوجٰاَهـَد الّناِکِثیَن ِقـيِّ الَّ مـٰاِم التَّ اْالِ

َبْغیـًا  ُحرَمَتـُه  َوَهَتُکـوا  َظْمآنـًا،  سـٰاِغبًا  َفَقَتُلـوهُ  طٰاَعِتـَك،  ِط  ِصـراٰ َعـْن 

اْلِعنـٰاِد  ْهـِل 
َ
أ َمَحـلَّ  ـْوهُ  َحلَّ

َ
َوأ فـاِق،  اْالٰ ِفـي  َسـُه 

ْ
َرأ َوَحَمُلـوا  َوُعْدوانـًا، 

َد َعَلـی اْلبٰاِغي َعَلْیِه  ٍد َوآِلـِه(۱)، َوَجدَّ ُهـمَّ َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
ـقٰاِق. أ َوالشِّ

ّیـاِت َلْعَنِتـَك(۲) َواْنِتقٰاِمـَك، َوُمْرِدیـٰاِت َسـَخِطَك َوَنکٰاِلـَك. ُمْخِز

ُمُهْم  َقدِّ
ُ
ْسَتْشـِفُع ِبِهـْم ِإَلْیـَك، َوأ

َ
ـٍد َوآِلِه، َوأ ْسـَئُلَك ِبُمَحمَّ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ



«
ݑ 

»  
 

 

۲۲۷

نکنى، قطع  خویش  بخشش  و  لطف  از  را  امیدم  که  مى دهم  قرار  حوائجم  و  خودم  پیشاپیش  را  آن ها 

کشیده اى گناهم  بر  و  من  بر  که  را  پرده اى  و  نگردانى،  ناکام  عطایت  و  احسان  در  را  آرزویم 

کنار نزنى، و بهره ها و فوائد الطاف و نعمت هایت را از من دگرگون نسازى، و به آنچه مرا مقرب درگاهت 

کنى عطا  من  به  خوبى  و  خیر  از  و  بازبدارى،  مى سازد  دور  درگاهت  از  مرا  آنچه  از  و  دهى  توفیق  مى سازد 

رحمتت به  نمایى  کفایت  مرا  دارم  هراس  و  بیم  آن  از  آنچه  شّر  از  و  دارم،  امید  آنچه  از  بهتر 

مهربانان.  مهربان ترین  اى 

عظمت  کنه  به  دل ها  که  عظمت  صاحب  اى  نبیند،  را  او  چشمى  که  کبریایى  و  جبروت  صاحب  اى 

اى  نیکو،  بخشش  و  عفو  صاحب  اى  نیکو،  گذشت  صاحب  اى  نیکو،  احسان  صاحب  اى  نکند،  پیدا  راه  او 

ْن ٰالَتْقَطَع َرجٰاِئي ِمـِن اْمِتنٰاِنَك َوِإْفضٰاِلَك،
َ
ِئِجي، أ مٰاِمـي َوَبْیَن َیـَدْي َحواٰ

َ
أ

ـْتَر اْلَمْسـُدوَل  ِلـَك، َوٰالَتْهِتَك السِّ ِمیِلـي ِفـي ِإْحسـٰاِنَك َوَنواٰ
ْ
ـَب َتأ َوٰال ُتَخیِّ

ْقِنـي َوَوفِّ َوِنَعِمـَك،  َطْوِلـَك  ِئـَد  َعواٰ ـي  َعنِّ ـَر  َوٰالُتَغیِّ ِجَهِتـَك،  ِمـْن  َعَلـيَّ 

ْعِطِنـي ِمَن اْلَخْیِر 
َ
ِلمـٰا یْنَفُعِنـي(۱) ِإَلْیَك، َواْصِرْفِني َعّمـا ُیبٰاِعُدِني َعْنَك، َوأ

ْحـَذُر ِبَرْحَمِتَك
َ
خـٰاُف َوأ

َ
ـرِّ ِمّمـا أ ْرُجـو، َواْکِفِنـي ِمـَن الشَّ

َ
ْفَضـَل مـٰا(۲) أ

َ
أ

« ݑ  »    (۲)
ـَم َفٰالَتْخُطـُر اْلُقُلـوُب ِبُکْنِهِه، ُه، یٰا َمـْن َتَعظَّ ـَر َفٰالَعْیٌن َتـراٰ یـٰا َمـْن َتَجبَّ

یُم،  ُد یـٰا َکِر جٰاُوِز، یٰا َحَسـَن اْلَعْفـِو، یٰا َجواٰ ، یٰا َحَسـَن التَّ یـٰا َحَسـَن اْلَمنِّ

۵۷ 

۲. «ِمّما أْرُجو» ، خ ل.  ۱. «َیقرُبني»، خ ل. 
۳. مفتاح الفالح: ص۳۴۳، مقباس المصابیح: ص۲۸۵، بحاراالنوار: ج۸۶ ص۳۴۲.

ْرَحَم الّراِحِمین.(۳)
َ
یٰا أ
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۲۲۸

۱. البلد االمین: ص۲۰۸، مصباح المتهجد: ص۵۱۳، 

به  خلقش  بر  نهاد  مّنت  آنکه  اى  ندارد،  شباهت  او  به  او  خلق  از  چیز  هیچ  آنکه  اى  بزرگوار،  اى  بخشنده، 

حجت  را  آنان  و  نمود،  ادب  آنان  وسیلۀ  به  را  بندگانش  و  پسندید  دینش  براى  را  آن ها  که  اولیائش  وجود 

خویش قرار داد. و این مّنتى است از او بر خلقش، از تو مى خواهم به حق ولّیت حسین بن على نوة پیامبرت که 

تابع رضا و خشنودى تو است، و نصیحت کننده و خیر خواه است در دین تو، و داللت کننده بر ذات مقدس تو 

است، از تو درخواست مى کنم به حّق او و واو را پیشاپیش حوائج و زارى و دعایم به درگاه تو قرار مى دهم 

که بر محّمد و آل محّمد درود فرستى و مرا یارى نمایى و مددرسانى بر طاعت خود و برکارهاى خیر و هر 

چیزى که تو را از من خشنود مى گرداند و مایه قرب من به حضرتت مى گردد، اى صاحب بزرگى و بزرگوارى 

پاك و منّزه است خداوند بلند مرتبه عالى رتبه، پاك و منّزه است خداوند بزرگ با عظمت، پاك و منّزه 

ْوِلیٰاِئـِه ِإْذ 
َ
یـٰا َمـْن ٰال ُیْشـِبُهُه َشـْيٌء ِمـْن َخْلِقِه، یـٰا َمْن َمـنَّ َعلـٰی َخْلِقـِه ِبأ

َب ِبِهـْم ِعبـٰاَدُه، َوَجَعَلُهـْم ُحَججـًا َمّنـًا ِمْنـُه َعلـٰی  دَّ
َ
ِاْرَتضٰاُهـْم ِلِدیِنـِه، َوأ

ـٰالُم  السَّ َعَلْیِهَمـا  َعِلـٍي  ْبـِن  اْلُحَسـْیِن  ـَك  َوِلیِّ ِبَحـقِّ  ْسـَئُلَك 
َ
أ َخْلِقـِه، 

ِتَك، ِلیِل َعلـٰی ذاٰ ـْبِط الّتاِبـِع ِلَمْرضٰاِتـَك، َوالّناِصـِح ِفي ِدیِنـَك، َوالدَّ َالسِّ

َي  ْن ُتَصلِّ
َ
ِئِجـي َوَرْغَبِتـي ِإَلْیـَك، أ ُمـُه َبْیـَن َیـَدْي َحواٰ َقدِّ

ُ
ـِه َوأ ْسـَئُلَك ِبَحقِّ

َ
أ

ْفعـٰاِل اْلَخْیـِر 
َ
ْن ُتِعیَنِنـي َعلـٰی طٰاَعِتـَك َوأ

َ
ـٍد َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ِم  ْکـراٰ َوَاْالِ اْلَجـٰالِل  َذا  یـٰا   ِمْنـَك،  ُبِنـي  َوُیَقرِّ ـي  َعنِّ ُیْرِضیـَك  مـٰا  َوُکلِّ 

ݓ  ماه ݐ ݐ ݕ ݔ   ݔ   ݓ ݑ  (۳)

(۱). ْن َتْفَعـَل ِبـي َکذاٰ َوَکـذاٰ
َ
یـُم، َوأ ْنعـٰاِم، یـٰا َوّهـاُب یـٰا َکِر َواْلَفْضـِل َواْالِ

ِفیــِع اْالَْعلــٰی، ُســْبحٰاَن اْلَعِظیــِم اْالَْعَظــِم، ُســْبحٰاَن َمــْن ُســْبحٰاَن الرَّ

۵۸ 

چنان. و  چنین  من  به  نسبت  دهى  انجام  اینکه  و  بزرگوار،  اى  بخشنده،  بسیار  اى  احسان.  و  لطف  و  بخشش  و 
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است کسى که او این گونه است و غیر او هرگز این گونه نمى باشد و هیچ کس توانایى در برابر قدرت او را ندارد، 

فنا  و  نشود  نابود  که  است  علمى  انتهایش  و  نیست  توصیف  قابل  که  است  علمى  ابتدایش  آنکه  است  منزه  و  پاك 

نپذیرد، پاك و منزه است کسى که برترى و چیرگى دارد بر همه موجودات با خداوندى اش، پس هیچ چشمى او را 

درنیابد، هیچ عقلى او را ممّثل نسازد و هیچ وهم و خیال او را به تصویر درنیاورد، و هیچ زبانى اورا توصیف نکند به 

نهایت آنچه براى او ار توصیف است، پاك و منّزه است آنکه برترى دارد در هوا و پاك و منزه است آنکه حتمى 

ساخته مرگ را بربندگان، پاك و منّزه است آن پادشاه مقتدر، پاك و منّزه است آن فرمانرواى پاك، پاك و منّزه 

است آنکه باقى و همیشگى و جاودان است.

۱. «ُسبحاَن َمن َعلی سبحان من إلی فوق»، نسخه ب.
۳. «القادر»، بحاراالنوار. ۲. عبارت در پرانتز در بحاراالنوار نیست. 

۴. دعوات: ص۹۲، بحاراالنوار: ج۹۴، ص۲۰۶.

ــُه، ُســْبحٰاَن َحــٌد ُقْدَرَت
َ
ــِدُر أ ــُرُه، َوٰال َیْق ــَو ٰهَکــذاٰ َوٰال َیُکــوُن ٰهَکــذاٰ َغْی ُه

ــْن  ــْبحٰاَن َم ــُد، «ُس ــٌم ٰالَیِبی ــَرُه ِعْل ــُف، َوآِخ ــٌم ٰال ُیوَص ــُه ِعْل َل  وَّ

َ
ــْن أ َم

ــُه، ُل ــٌل ُیَمثِّ ــُه، َوٰالَعْق ــٌن ُتْدِرُک ــِة، َفٰالَعْی ٰلِهیَّ ــاِت ِباْالِ ّی ــوَق»(۱) اْلَبِر ــٰال َف َع

ــُه «ِمــَن»(۲) اْلَوْصــِف، ــِة مٰاَل ــُه ِبغٰاَی ُرُه، َوٰال ِلســٰاٌن َیِصُف  َوٰال َوْهــٌم ُیَصــوِّ

ــی  ــْوَت َعَل ــی اْلَم ــْن َقَض ــْبحٰاَن َم ِء، ُس ــواٰ ــي اْلَه ــْن َعٰالِف ــْبحٰاَن َم ُس

وِس،  ــدُّ ــِك اْلُق ــْبحٰاَن اْلَمِل ــِدِر(۳)، ُس ــِك اْلُمْقَت ــْبحٰاَن اْلَمِل ــٰاِد، ُس اْلِعب

ــِم.(۴) ُســْبحٰاَن اْلبٰاِقــي الّداِئ
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است،  خدا  تو  پرورگار  و  من  پروردگار  است،  بزرگتر  خدا  است،  بزرگتر  خدا  است،  بزرگتر  خدا 

سزاوار  ستایش  و  حمد  است،  جهانیان  پروردگار  او  و  نیست  او  جز  شایسته اى  معبود  هیچ  که  خدایى 

بر  تو  وجود  به  خدا  و  داد،  قرار  عالم  اهل  براى  نشانه  و  آیت  را  تو  و  آفرید.  را  تو  و  مرا  که  است  او 

غبطه  و  اسالم  و  سالمتى  و  ایمان  و  ایمنى  به  ما  بر  ساز  آشکار  را  آن  خداوندا  نمود.  مباهات  مالئکه اش 

ل دوم ] ]
رت د  و ، و روز     

ّ ݔ    ݐ     (۴)
سید بن طاووس1 در کتاب اقبال گفته است :

 اّمـا عمـل ایـن شـب یعنـی شـب اّول محـرم دعایی اسـت که صاحـب کتاب 
«المختصـر مـن المنتخـب» ذکـر کـرده، او گفتـه اسـت، وقتـی هـالل را دیـدی 

خـدا را بـه بزرگـی یـاد کـن و بگو:

ـُه ٰال ِإٰلـَه  ـُه، َاللَّ ـَك اللَّ بُّ ـي َوَر بِّ ْکَبـُر، َر
َ
ـُه أ ْکَبـُر، َاللَّ

َ
ـُه أ ْکَبـُر، َاللَّ

َ
ـُه أ َاللَّ

َوَخَلَقـَك، َخَلَقِنـي  ـذي  الَّ ـِه  ِللَّ َاْلَحْمـُد  اْلعٰاَلِمیـَن،  َربُّ  ُهـَو  ِإّال 

ُه ِبـَك اْلَمٰالِئَکَة.  َرَك ِفي َمنٰاِزِلـَك، َوَجَعَلَك آَیـًة ِلْلعٰاَلِمیَن، ُیبٰاِهَي اللَّ َوَقـدَّ

ْسـٰالِم، واْلِغْبَطـِة  ـٰالَمِة َواْالِ یمـٰاِن، َوالسَّ ْمـِن َواْالِ ـُه َعَلْینـٰا ِباْالَ ِهلَّ
َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

۵۹ 
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۱. اقبال االعمال: ج۳ ص۳۰.

مى سازد. خشنود  را  تو  آنچه  در  نمودن  شتاب  و  اطاعتت  بر  بدار  ثابت  را  ما  و  خّرمى،  و  شادمانى  و 

یارى و  سعادت  و  برکت  و  خیر  و  بده  قرار  برکت  مایه  ما  براى  را  ماه  این  خداوندا 

و پیروزى آن را روزى ما گردان، و از ما بگردان بدى و بال و فتنه آن را، به رحمتت اى مهربان ترین مهربانان.

ْتنـٰا َعلـٰی طٰاَعِتـَك، َواْلُمسـٰاَرَعِة ِفیمـٰا ُیْرِضیَك.  ـُرَوِر َواْلَبْهَجـِة، َوَثبِّ َوالسُّ

، َواْرُزْقنـٰا َخْیـَرُه وَبَرَکَتـُه، وُیْمَنـُه وَعْوَنُه  ُهـمَّ بـٰاِرْك َلنـٰا ِفـي َشـْهِرنٰا َهـذاٰ للَّ
َ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.(۱)
َ
ُه َوَبٰالَءُه َوِفْتَنَتـُه، ِبَرْحَمِتَك یٰا أ َوَفـْوَزُه، َواْصِرْف َعّنا َشـرَّ

ّ  ّ ݓ  ݒ   
سید ابن طاووس1 در کتاب اقبال االعمال گفته است: بدان که همراهی و 
همدلی نمودن با پیشوایان زمان و صاحبان احسان در شادمانی و غم از کارهای 

مهم و ارزنده اهل صفا و دارندگان وفا و مخلصان در والء و محّبت است.
در ایـن دهه دشـمنان بر کشـتن ذریه سـرور پیامبران9 اجتمـاع کرده و گرد 
هـم آمدنـد و بر شکسـتن حرمت پـروردگار عالم مالک دنیا و آخرت و شکسـتن 
حرمـت رسـول او9، صاحب نعمت هـای ظاهری و باطنی، و شکسـتن حرمت 
اسـالم و مسـلمین هجـوم آوردنـد و لباس هـای حـزن پوشـیده شـد بر فسـاد امور 

دنیـا و دین.
پـس سـزاوار اسـت که از شـب اول این مـاه در چهره ها، حرکات و سـکنات، 
نشـانه های اهـل مصیبت هـای بزرگ، ظاهر شـود و همۀ شـئون آدمـی را فراگیرد، 
و بـا ایـن عمـل اظهـار محّبـت بـا اولیای الهـی و اظهار دشـمنی بـا دشـمنان او را 

قصـد کنـد، و بیـان آن در عقـول و شـرح آن در منقول موجود اسـت.
می گویـم: از احادیـث از پشـوایان معقـول کـه آن را منقـول تصدیـق می کنـد 
حدیثـی اسـت کـه بـا چندیـن طریـق، به شـیخ صـدوق از امالـی او به سـندش از 
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ابراهیـم بـن  ابـی محمـود آن را روایـت کرده ایـم و ابراهیـم بـن ابـی محمـود از 
حضـرت رضـا7 روایـت کـرده اسـت کـه فرمودند:

محّرم ماهى است که اهل جاهلّیت جنگ و خون ریزى در آن را 
حرام مى دانستند ولى ریختن خون هاى ما در آن ماه حالل شمرده 
شد حرمت ما در آن نادیده گرفته شد و کودکان و زنان  ما در 
آن اسیر شدند، در خیمه هاى ما آتش افروخته شد و آنچه در آن 
حرمتى  خدا9  رسول  براى  و  شد،  برده  غارت  به  بود  اثاث  از 

رعایت نشد در امر ما.
همانا  روز (شهادت) امام حسین7 پلک چشمان ما را مجروح 
و اشک ما را روان ساخته و عزیز ما را خوار نمود. اى سرزمین 
کربال تو ما را وارث غم و اندوه خود کردى تا روز رستاخیز، پس 
بر همچون حسین7 باید گریه کنندگان گریه کنند  که گریه 

بر آن حضرت گناهان بزرگ را فروریزد.
سپس فرمود: پدرم ـ که درود خدا بر او باد ـ این گونه بود که 
چون ماه محّرم فرامى رسید دیگر خندان دیده نمى شد و اندوه و 
دل شکستگى بر وجودش غلبه مى نمود تا ده روز مى گذشت، روز 
دهم که مى شد آن روز روز مصیبت و حزن و گریه آن حضرت 
بود، و مى فرمود: امروز همان روزى است که امام حسین7 در 

آن به شهادت رسید.
و از آنچـه نقـل شـده از امالـی شـیخ صـدوق2 حدیثـی اسـت کـه آن را به 

سـند او از رّیـان بـن شـبیب روایـت کرده ایـم، رّیـان گفت: 
در روز اّول محرم خدمت حضرت رضا7 رسیدم، به من فرمود: 

اى پسر شبیب آیا روزه اى؟ عرض کردم : نه. 
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حضرت رضا7 فرمود: امروز همان روزى است که زکرّیا دعا 
کرد، به درگاه ربوبى و عرض کرد: «پروردگارا به من از نزد خود 
ذریه پاکى ببخش، که تو شنونده دعا هستى»(۱) و خداوند دعاى 
او را به اجابت رسانید و مالئکه اش را فرمود که زکریا را خبر 
ـ  مى خواند  نماز  و  ایستاده  محراب  در  او  که  حالى  ـ «در  دهند 
خداوند تو را بشارت مى دهد به فرزندى که نامش یحیى باشد»(۲). 
پس هر کس امروز را روزه بگیرد و آنگاه دعا کند خداوند دعاى 
مستجاب  را  زکریا  دعاى  که  طور  همان  فرماید  مستجاب  را  او 

گردانید.
سپس فرمود: اى پسر شبیب، محرم ماهى است که اهل جاهلیت 
در گذشته ظلم و ستم و جنگ و خون ریزى را به خاطر حرمت 
آن حرام مى دانستند، اّما این اّمت حرمتى براى این ماه نشناخت و 
حرمت پیامبرش را رعایت ننمود، در این ماه ذرّیه آن حضرت را 
به شهادت رسانید، زنان او را اسیر و اموالش را به غارت بردند، 
خدا هرگز آن ها را مورد آمرزش خود قرار ندهد. اى پسرشبیب 
اگر خواستى بر چیزى گریه کنى بر حسین بن على8 گریه کن، 
که او را همانند گوسفندى ذبح نمودند و با او از اهل بیتش هجده 

نفر را کشتند که براى آنان در روى زمین نظیر و مانند نبود.
و آسمان هاى هفتگانه و زمین ها بر آن حضرت گریستند، چهار 
هزار از مالئکه براى یارى آن حضرت به سوى زمین فرودآمدند 
ولى وقتى رسیدند که آن حضرت به شهادت رسیده بود، پس آن ها 

۱ و۲. سورۀ آل عمران، آیات ۳۸ و۳۹.
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در کنار قبر آن حضرت پیوسته موپریشان و غبارآلود خواهند بود 
تا روزى که آن قیام کننده قیام کند، پس از یاوران آن حضرت 
«ما  یعنى  است  الحسین»  «یالثارات  شعارشان  و  بود  خواهند 

خون خواه حسین هستیم».
اى پسر شبیب، پدرم از پدرش، از جّدش روایت کرده اند که چون 
جّدم امام حسین7 به شهادت رسید، آسمان خون و خاك سرخ 

بارید. 
اى پسر شبیب، اگر گریه کردى بر امام حسین7 تا اشک هایت 
بر صورتت جارى شد خداوند همه گناهانت را کوچک باشد یا 

بزرگ کم باشد یا زیاد خواهد آمرزید.
اى پسر شبیب، اگر مسرور کند تو را اینکه خدا را مالقات کنى 
را  حسین7  امام  پس  نباشد،  تو  بر  گناهى  هیچ  که  حالى  در 

زیارت کن. 
اى پسر شبیب، اگر خشنود کند تو را اینکه در غرفه هاى بناشده 
امام  قاتالن  باشى،  محّمد:  آل  و  محّمد  همراه  بهشت  در 

حسین7 را لعنت کن. 
همانند  ثوابى  برایت  اینکه  را  تو  کند  شاد  اگر  شبیب،  پسر  اى 
ثواب شهیدشدگان با امام حسین7 باشد هرگاه از آن حضرت 

یاد مى کنى، بگو: 
ُفوَز َفْوزًا َعِظیمًا.

َ
یٰا َلْیَتني ُکْنُت َمَعُهْم، َفأ

اى کاش با ایشان بودم و به آن پیروزى بزرگ و رستگارى عظیم نائل مى شدم.
اى پسر شبیب، اگر دوست دارى با ما در در جات عالى بهشت 
باشى، در حزن ما محزون و در شادمانى ما شاد باش و بر تو باد 



...
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به والیت ما که اگر کسى سنگى را دوست داشته باشد، خداوند 
او را در روز قیامت با آن محشور فرماید.(۱)

ݒ ݓ  ݒ   
سـزاوار اسـت بـرای کسـی کـه آن شـب را درک کنـد اینکـه یـاری نمایـد و 
همـدردی کنـد بـا باقـی مانـدگان اهل آیـه مباهلـه و آیه تطهیـر در آنچـه بودند بر 
آن در آن مقـام، و تقـّرب جویـد بـه درگاه ربوبـی بـا اخـالص نسـبت به دوسـتی 
دوسـتان او و دشـمنی بـا دشـمنانش. و اّمـا فضیلـت احیـاء آن شـب، در کتـاب 
«دسـتور المذّکریـن» دیدیـم کـه مسـندًا از رسـول خـدا9 روایـت کـرده کـه 

فرمودند:
ݓ 

ݘ
 ، ݑ ݘ ݔ  ݓ ݑ  ݓ ݓ   ݐّ  ݘ ݐ  ، ݒ ݑ  ݔ ݔ 

ݘ
ݐ 

. ݑ ݐ ݐ  ݔ ݓ ݓ 
ݘ

ݔ  ݐ  
کسى که شب عاشورا را احیاء بدارد گویا عبادت کرده خدا را 
به عبادت تمام فرشتگان و اجر و پاداش عمل کننده در آن معادل 

هفتاد سال است.(۲)

ورا ب عا ن    ... ݑ     ݑ ݔ ݑ ݓ ݔ ݐ  ݐ
سید بزرگوار علی بن طاووس1  در کتاب اقبال گفته است:

مـا روایـت کردیـم، به اسـناد خود به شـیخ طوسـی، آنچـه را او از جابر جعفی 
و جابـر از امـام صـادق7 روایت کرده کـه فرمودند:

ص۱۶۵،  الناظریـن:  وبهجـة  الزائریـن  هدیـة  ص۱۲۹،  صـدوق:  امالـي  ص۲۸.  ج۳،  االعمـال:  اقبـال   .۱
ص۳۷۱. زادالمعـاد:    ،۳۲۴/۱۰ الشـیعة:  وسـائل  ح۳،  وج۱۰۲/۱۰۱   ۲۸۵/۴۴ بحاراالنـوار: 

۲. اقبال االعمال: ج۳ ص۴۴، بحاراالنوار: ج۹۸ ص۳۳۶.
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کسى که شب عاشورا را در کنار قبر امام حسین7 به سر برد 
روز قیامت خدا را مالقات کند در حالى که به خون خود خون 
آلود باشد و گویا با آن حضرت در عرصه کربال کشته شده و به 

شهادت رسیده است.
و  استاد ما شیخ مفید در کتاب «التواریخ الشرعیة» گفته است: 

روایت شده کسى که آن حضرت را در شب عاشورا زیارت کند و 
شب را تا صبح نزد آن حضرت به سر برد، خداوند او را در حالى 
که به خون امام حسین7 آغشته است در زمرة شهداء همراه با 

آن حضرت محشور فرماید.(۱)

ݒ ݐ   ... ݔ ݕ ݐ  ݒ   ݔ
شیخ صدوق از حضرت علی بن موسی الرضا8 روایت کرده که فرمودند:

کسى که سعى و تالش در کارهاى روزمرة خود را در روز عاشورا 
ترك کند ، خداوند حوائج دنیا و آخرت او را برآورده نماید. 
و کسى که روز عاشورا روز مصیبت و حزن و اندوه و گریه او 
باشد، خداوند روز قیامت را روز شادمانى و سرور او قرار دهد و 

چشم او در بهشت به ما روشن گردد. 
و کسى که روز عاشورا را روز مبارك بنامد و براى منزلش چیزى 
را در آن ذخیره کند ، خداوند در آنچه ذخیره کرده برکت ندهد 
و روز قیامت با یزید و عبید اهللا بن زیاد و عمر بن سعد ـ که لعنت 

خدا بر آنان باد ـ در پایین ترین درکات جهّنم محشور شود.(۲)
۱. اقبال االعمال: ج۳ ص۵۰.

۲. اقبال االعمال: ۸۱/۳، عیون اخبار الرضا7: ۱/ ۹۹۲، بحاراالنوار: ۲۸۴/۴۴ ح۱۸.
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ورا ݔ روزۀ روز عا ݕ ݐ  ݑ  ݐ ݒ  ݔ ݐ
جعفـر بـن عیسـی گفـت: از حضـرت رضـا7 دربـارۀ روزۀ روز عاشـورا و 

آنچـه مـردم دربـارۀ آن می گوینـد سـؤال کـردم، امـام7 فرمـود: 
که  است  روزى  این  مى کنى؟  سؤال  من  از  مرجانه  پسر  روزه  از 
ناپاکان از آل زیاد به خاطر کشتن امام حسین7 روزه گرفتند و 
آن روزى است که آل محّمد: آن را شوم و نحس مى دانند، و 
اهل اسالم آن را شوم و نحس مى دانند و روزى که اهل اسالم آن 
را شوم بدانند روزه گرفته نمى شود و به آن تبرك جسته نمى شود.

و روز دوشنبه روز نحس است، و آن روزى است که مسلمان ها 
مصیبت هایى  محّمد:  آل  و  دادند  دست  از  را  رحمت  پیامبر 
که مبتال شدند در آن روز بوده است و لذا ما آن را شوم و نحس 

مى دانیم و دشمن ما به آن تبرك مى جوید.
و روز عاشورا امام حسین7 به شهادت رسید و پسر مرجانه به 

آن تبرك جست و آل محّمد: آن را نحس مى دانند.
پس کسى که آن روز را روزه بگیرد و به آن تبرك بجوید خدا 
را با قلب مسخ شده مالقات خواهد کرد و حشر او با کسانى است 

که روزة آن را و تبرك جستن به آن را سّنت نهادند.(۱)

۱. بحاراالنوار ج۴۵ ص۹۴ ح۳۹.
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ݐ   ݒ  ݐ      (۵)
عبد الله بن سنان می گوید: بر موالیم امام صادق حضرت جعفر بن محّمد8 
وارد شدم در روز عاشورا، در حالی که آن حضرت رنگ رخسارش تغییر کرده و 
اشک همچون مروارید بر چهره مبارکش سرازیر گشته بود، عرض کردم: سرور 

من، گریه شما برای چیست خدا دیدگان شما را گریان نگرداند؟ فرمود:
آیا نمى دانى در مثل چنین روزى امام حسین7 به شهادت رسیده 
است؟ عرض کردم: مى دانم سرور من، و من آمده ام تا در این مورد 

از علم شما اقتباس کنم و از محضر مبارك شما بهره اى ببرم. 
امام7 فرمود: از آنچه مى خواهى و از آنچه در ذهنت خطور 

کرده بپرس.
عرض کردم: دربارة روزه امروز نظر مبارکتان چیست اى سرور 
من؟ فرمود: روزه بگیر بدون اینکه سحرى بخورى، و افطار کن 
بدون اینکه مورد شماتت واقع شوى، روزه را روزه کامل نگیر، 
همانا  کن،  افطار  باشد  آبى  لیوان  با  چه  اگر  عصر  از  بعد  ساعتى 
در آن وقت از آن روز آتش جنگ خاموش و هجوم بر خاندان 
رسول خدا: بر طرف گردید در حالى که سى تن از آن عزیزان 
بسى  آنان  شهادت  خدا9  رسول  بر  که  بودند  افتاده  خاك  بر 

سخت و دشوار بوده است. 
راوی گویـد: آنـگاه امـام7 گریـه شـدیدی نمـود بـه گونـه ای که محاسـن 
شـریفش از اشـک چشـمانش خیـس گردیـد و فرمـود: آیـا می دانـی آن روز چه 
گاه تـر هسـتید ای موالی مـن. فرمود:  روزی بـود؟ عـرض کـردم : شـما بـه آن آ

۶۰ 
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خداوند تبارك و تعالى نور را در روز جمعه روز اول ماه رمضان 
آفرید، و ظلمت و تاریکى را در روز چهارشنبه روز عاشورا خلق 

کرد و براى هر کدام از آن دو راه روشنى قرار داد.
این  مى دهى  انجام  امروز  که  کارى  بهترین  سنان،  بن  اهللا  عبد  اى 
مى گذارى،  باز  را  آن  دکمه هاى   مى پوشى،  پاکى  لباس  که  است 
آستین هایت را باال مى زنى و دو ساق را برهنه مى کنى (یعنى حالت 
و  آب   بى  زمین  یک  به  سپس  مى دهى)  خود  به  دیده  مصیبت 
که  هنگامى  ات  خانه  در  یا  نبیند  را  تو  کسى  که  مى روى  علفى 
دو  هر  بین  و  مى خوانى  نماز  رکعت  چهار  و  مى آید؛  باال  روز 
رکعت سالم مى دهى، در رکعت اول سورة «حمد» و «قل یا أّیها 
الکافرون» در رکعت دوم سورة «حمد» و «قل هو اهللا احد» در 
رکعت سوم سورة «حمد» و سورة «احزاب»، و در رکعت چهارم 

سورة «حمد» و «منافقین»  را مى خوانى.
اهللا7  عبد  ابا  قبر  سوى  به  خود  روى  و  مى دهى  سالم  سپس 
مى نمایى، و در مقابل خود قتلگاه آن حضرت را ممّثل مى سازى 
و ذهن خود را از همه چیز خالى و عقلت را متمرکز مى سازى. 
سپس قاتل آن حضرت را هزار مرتبه لعنت مى کنى، براى تو به 
هر لعنتى هزار حسنه نوشته مى شود و هزار گناه محو مى گردد و 

هزار درجه برایت در بهشت باال مى رود، 
در  که  محّلى  از  مى روى)  (راه  مى کنى  سعى  مرتبه  هفت  سپس 
آنجا نماز خوانده اى، و در هر مرتبه از سعى نمودنت هفت مرتبه 

مى گویى: 
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ما از آِن خدا هستیم و بازگشت ما به سوى اوست، راضى به قضاى الهى و تسلیم امر و فرمان او هستیم.

خداوندا عذاب کن کسانى را که با فرستادگان تو جنگ کردند و با تو مخالفت و دشمنى نمودند و غیر تو 

را پرستیدند و حرام تو را حالل شمردند پیشوایان آن ها و پیروانشان و هر کسى که از آن ها است و هر کسى 

که به کار آن ها رضایت دارد همه آن ها را لعنت بسیار نما.

خداوندا فرج و گشایشى براى اهل بیت پیامبرـ  صلوات خدا بر ایشان و همه آن ها بادـ  برسان 

نما  فتح  آنان  براى  و  بگذار  مّنت  آن ها  بر  و  بده  نجات  منکران  و  کافران  و  منافقان  چنگ  از  را  آن ها  و 

دشمنانت  بر  قدرتى  و  سلطنت  خودت  جانب  از  آن ها  براى  و  آسانى،  گشودن  و  فتح  بگشا)  را  بسته  (درهاى 

باشد. آن ها  کننده  یارى  که  سلطنتى  بده  قرار  آنان  دشمنان  و 

ْمِرِه. ِه َوَتْسِلیما ِالَ ِه َوِإّنا ِإَلْیِه راِجُعوَن) ِرَضا ِبَقضاِء اللَّ (ِإّنا ِللَّ

و در همه این مراحل آثار حزن و غم در چهره ات نمایان باشد 
مثل کسى که فرزند از دست داده، غّصه و تأّسف شدید مى خورد؛ 
و وقتى از آن فارغ شدى در محّلى که نماز گزارده اى بایست و 

هفتاد مرتبه بگو:
َغْیـَرَك  َوَعَبـُدوا  وَك،  َوشـاقُّ ُرُسـَلَك  ُبـوا  حاَر ِذیـَن  الَّ ِب  َعـذِّ ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ِمْنُهـْم  کاَن  َوَمـْن  ْتبـٰاَع،  َواْالَ اْلقـاَدَة  َواْلَعـِن  َمحاِرَمـَك،  وا  َواْسـَتَحلُّ

َکِثیـرًا. َلْعنـًا  ِبِفْعِلِهـْم  َرِضـَي  َوَمـْن 

ـُه َعَلْیـِه َوَعَلْیِهْم  ـی اللَّ ـٍد َصلَّ ْهِل ُمَحمَّ
َ
ْج َعـْن أ ُهـمَّ َفـرِّ للَّ

َ
سـپس بگـو: أ

ْیـِدي اْلُمناِفِقیـَن َواْلُکّفـاَر َواْلجاِحِدیـَن، 
َ
ْجَمِعیـَن، َواْسـَتْنِقْذُهْم ِمـْن أ

َ
أ

َلُدْنـَك  ِمـْن  َلُهـْم  َواْجَعـْل  َیِسـیرًا،  َفْتحـًا  َلُهـْم  َواْفَتـْح  َعَلْیِهـْم،  َواْمُنـْن 

ِهـْم ُسـْلطانًا َنِصیرًا. َك َوَعُدوِّ َعلـٰی َعـُدوِّ

سپس بعد از دعا قنوت انجام بده و در قنوت خود بگو:
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فرمودى  امر  آن  شناخت  به  که  را  کتابى  و  نمودند  ایستادگى  کورى  و  جهالت  و  پستى   و  کفر  و 

گمراهى  بر  و  ورزیدند  کفر  «توحید»  کلمه  به  و  کردند  مخالفت  امامان  با  امت  خداوندا 

گرداندند،  روى  عدل  از  و  میراندند  را  حق  پس  کردند،  رها  دادى  دستور  او  اطاعت  به  که  وصیّى  و 

را  احزاب  و  تبدیل  را  کتاب  و  کردند  مخالفت  سنت  با  و  ساختند  منحرف  حق  راه  از  را  امت  و 

را  حق  و  زدند  چنگ  باطل  به  و  ورزیدند  کفر  آمد  را  ایشان  که  هنگامى  حق  به  و  شدند  مالک 

خدا  صلوات  که  ـ  پیامبرت  فرزندان  رساندند  قتل  به  و  ساختند،  گمراه  را  تو  خلق  و  نموده  ضایع 

را  سّرت  خازنان  و  عرشت  حامالن  و  برگزیدگانت  و  بندگانت  بهترین  و  ـ  باد  خاندانش  و  او  بر 

دادى. قرار  زمینت  و  آسمان ها  در  حاکمان  که  را  کسانى  و 

را  دست هایشان  و  آنان  سالح  و  گردان  ویران  را  خانه هایشان  و  ساز  متزلزل  را  آنان  قدم هاى   خداوندا 

شمشیر  با  را  آن ها  و  ساز،  ناتوان  و  سست  را  آنان  نیرنگ  و  فریب  بینداز،  آنان  میان  در  اختالف  و  بازبدار 

آنان  و  بده  قرار  بال  هدف  را  آن ها  و  بریز  آن ها  سر  بر  فراوان  بالى  بزن،  کننده ات  هالك  سنگ  و  قاطع 

َعَلـی  قاُمـوا 
َ
َوأ ِباْلَکِلَمـِة،  َوَکَفـُروا  ـَة  ِئمَّ اْالَ خاَلَفـِت  ـَة  مَّ

ُ
األ ِإنَّ  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ِذي  دی َواْلَجهاَلـِة َواْلِعمـٰی، َوَهَجـُروا اْلِکتـٰاَب الَّ الَلـِة َواْلُکْفـِر َوالـرَّ الضَّ

مٰاُتوا اْلَحـقَّ َوَعَدُلوا 
َ
َمـْرَت ِبطاَعِتـِه، َفأ

َ
ِذي أ َمـْرَت ِبَمْعِرَفِتـِه، َواْلَوِصـيَّ الَّ

َ
أ

ُلـوا اْلِکتٰاَب  َة، َوَبدَّ ـنَّ َة َعـِن اْلَحقِّ َوخاَلُفوا السُّ مَّ
ُ
وا األ َضلُّ

َ
َعـِن اْلِقْسـِط، َوأ

ـُکوا ِباْلبٰاِطـِل،  ْحـزاَب، َوَکَفـُروا ِباْلَحـقِّ َلّمـا جاَءُهـْم َوَتَمسَّ
َ
َوَمَلُکـوا اْأل

ـُه َعَلْیِه  ـی اللَّ ـَك َصلَّ ْوالَد َنِبیِّ
َ
ـوا َخْلَقـَك، َوَقَتُلـوا أ َضلُّ

َ
ُعـوا اْلَحـقَّ َوأ َوَضیَّ

َك، َوَمْن  ْصِفیـٰاِءَك، َوَحَمَلـَة َعْرِشـَك، َوَخَزَنَة ِسـرِّ
َ
َوآِلـِه َوِخَیـَرَة ِعبـاِدَك َوأ

ْرِضَك.
َ
َجَعْلَتُهـْم اْلُحـّکاَم ِفـي َسـمٰاواِتَك َوأ

ْیِدَیُهْم، 
َ
ْخِرْب ِدیاَرُهْم، َواْکُفْف ِسـٰالَحُهْم َوأ

َ
ْقداَمُهْم، َوأ

َ
ُهمَّ َفَزْلـِزْل أ للَّ

َ
أ

ِبَسـْیِفَك  ْبُهـْم  َواْضِر َکْیَدُهـْم،  ْوِهـْن 
َ
َوأ َبْیَنُهـْم،  ِفیمـٰا  ْخِتـٰالَف  اْالِ ْلـِق 

َ
َوأ

ِهـْم ِباْلَبٰالِء َطّمـًا، َواْرِمِهْم ِباْلَبـٰالِء َرْمیًا،  الّصـاِرِم َوَحَجـِرَك الّداِمِغ، َوَطمِّ
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نمودى،  آن  گرفتار  را  دشمنانت  که  گردان  قحطى  و  گرانى  گرفتار  و  دردناکى،  سخت  عذاب  کن  عذاب  را 

و شهرها  که  مجازاتى  مانند  کن  مجازات  و  نمودى،  هالك  را  آنان  چه  آن  به  فرما  هالك  را  اینان  و 

تو  راه هاى   است.خداوندا  بوده  شدید  و  دردناك  آن ها  مجازات  که  نمودى  را  ظالم  آبادى هاى  

گردیده اند.  زمین  روى  در  سرگردان  و  متحیر  پیامبران  خاندان  و  تعطیل  تو  احکام  و  بى رهروان 

خداوندا حق را باال ببر و خلق را نجات بده و بر ما مّنت بگذار با رهایى ساختن ما و به ایمان ما را هدایت 

فرما، و در فرج و گشایش کار ما به وسیله آن امام قیام کننده تعجیل فرما، و او را براى ما یار و مددکار 

و ما را براى او یاور قرار بده.

نمود شادمانى  و  سرور  اظهار  آن  در  و  داد  قرار  عید  را  پیامبرت  بیت  اهل  کشتن  که  کسى  هر  خداوندا 

بال  خداوندا  کن.  مؤاخذه  کردى  مؤاخذه  را  آنان  اّول  آنچه  به   را  آنان  آخر  و  فرما،  هالك 

بر  و  آنان  آخرین  و  اولین  از  ستمگران  بر  را  شکنجه  و  عذاب  و 

ستمگران نسبت به اهل بیت پیامبرت ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ مضاعف گردان و بر ننگ و نفرین 

ِذي  ـِنیَن الَّ بًا َشـِدیدًا ُنْکرًا، َواْرِمِهـْم ِباْلَغٰالِء، َوُخْذُهْم ِبالسِّ ْبُهـْم َعذاٰ َوَعذِّ

ْخَذ 
َ
ُهـمَّ َوُخْذُهْم أ للَّ

َ
ْهَلْکَتُهـْم ِبِه، أ

َ
ْهِلْکُهْم ِبمٰا أ

َ
َءَك، َوأ ْعـداٰ

َ
َخـْذَت ِبهـٰا أ

َ
أ

ُهمَّ ِإنَّ ُسـُبَلَك ضاِئَعٌة،  للَّ
َ
ِلیـٌم َشـِدیٌد.أ

َ
ْخَذَهـا أ

َ
اْلُقـرٰی َوِهـَي ظاِلَمـٌة ِإنَّ أ

ْرِض هاِئَمٌة َکاْلَوْحِش الّسـاِئَمِة،
َ
َك ِفـي األ ْهَل َنِبیِّ

َ
َلـٌة، َوأ ْحکاَمـَك ُمَعطَّ

َ
َوأ

جـاِة َواْهِدنا  ْعـِل اْلَحـقَّ َواْسـَتْنِقِذ اْلَخْلـَق، َواْمُنـْن َعَلْینـا ِبالنَّ
َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ِرْدءًا،  َلنـا  َواْجَعْلـُه  ـالُم،  السَّ َعَلْیـِه  ِباْلقٰاِئـِم  َفَرَجنـٰا  ـْل  َوَعجِّ یمـٰاِن،  ِلْالِ

َواْجَعْلنـٰا َلـُه ِرْفـدًا.

ـَك ِعیـدًا، َواْسـَتَهلَّ  ْهـَل َبْیـِت َنِبیِّ
َ
ْهِلـْك َمـْن َجَعـَل َقْتـَل أ

َ
ُهـمَّ َوأ للَّ

َ
أ

ْضِعِف 
َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
َلُهـْم، أ  وَّ

َ
َخـْذَت ِبـِه أ

َ
َفَرحـًا َوُسـُرورًا، َوُخـْذ آِخَرُهـْم ِبمـٰا أ

یـَن،  ِخِر  ِلیـَن َواْالٰ

 وَّ

َ
ْنِکیـَل َعَلـی الّظاِلِمیـَن ِمـَن اْأل َب َوالتَّ اْلَبـٰالَء َواْلَعـذاٰ

ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، َوِزْدُهـْم َنـکٰاًال  ـی اللَّ ـَك َصلَّ َوَعلـٰی ظٰاِلِمـي آِل َبْیـِت َنِبیِّ
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آن ها بیفزا و پیروان آنان و پیشوایان آنان و همه جمع آنان را نابود نما.

قتل  به  و  گردانیده  خوار  و  نمودند  ضایع  را  آن ها  که  مبارکه  طّیبه  شجرة  از  طاهره  عترت  بر  خداوندا 

رساندند ترّحم فرما و رحمت فرست. خداوندا کلمۀ آنان و سخن آنان را باال ببر و حّجت شان را پیروز گردان، 

قلوب آنان را ثابت و قلوب شیعیان آنان را بر دوستى و والیت آنان استوار گردان. آنان را یارى نما و مدد رسان 

و بر اذیت و آزار در راه تو صابر و شکیبا قرار بده، و براى آنان اّیام مشهود و اّیام معلوم قرار بده همان طور 

که براى اولیائت در کتاب نازل شده ات ضمانت نمودى، همانا تو فرمودى: «خداوند نسبت به کسانى که ایمان 

آورده و کارهاى شایسته انجام دادند وعده فرموده است که آنان را در روى زمین خالفت بخشد همان طور 

که پیشینیان را خالفت بخشید و دین و آیین را که براى ایشان پسندیده توانایى دهد و بعد از ترس آن ها را از 

امنّیت برخوردار  سازد».

خداوندا کلمۀ آنان را باال ببر اى آنکه معبود شایسته اى جز تو نیست، اى آنکه معبود شایسته اى جز تو نیست، 

اى آنکه معبود شایسته اى جز تو نیست.اى مهربان ترین مهربانان، اى زنده، اى قائم به ذات، همانا من بنده ات هستم 

ْهِلْك ِشـیَعَتُهْم َوقاَدَتُهـْم َوَجمٰاَعَتُهْم.
َ
َوَلْعَنًة، َوأ

َبِة  یِّ ـَجَرِة الطَّ ِلیَلِة ِمـَن الشَّ ُهـمَّ اْرَحـِم اْلِعْتـَرِة الّضاِئَعـِة اْلَمْقُتوَلـِة اْلذَّ للَّ
َ
أ

ـْت ُقُلوَبُهْم َوُقُلوَب  َتُهْم، َوَثبِّ ْفِلـْج ُحجَّ
َ
ْعـِل َکِلَمَتُهْم، َوأ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
اْلُمباَرَکِة.أ

ْرُهْم َعَلـی اْألذٰی ِفي  ِعْنُهـْم َوَصبِّ
َ
ٰالِتِهـْم، َواْنُصْرُهـْم َوأ ِشـیَعِتِهْم َعلـٰی ُمواٰ

ّیامـًا َمْعُلوَمـًة، َکمـا َضِمْنـَت 
َ
ّیامـًا َمْشـُهودًا َوأ

َ
َجْنِبـَك، َواْجَعـْل َلُهـْم أ

ِذیـَن آَمُنوا  ـُه الَّ ْوِلیـاِءَك ِفـي ِکتٰاِبـَك اْلُمْنـَزِل، َفِإنَّـَك ُقْلـَت : (َوَعـَد اللَّ ِالَ

ِذیـَن  ُهْم ِفـي اْالَْرِض َکَمـا اْسـَتْخَلَف الَّ َوَعِمُلـوا الّصاِلحـٰاِت ِلَیْسـَتْخِلَفنَّ

ُهـْم ِمْن َبْعِد  َلنَّ ِذي اْرَتضٰی َلُهـْم َوَلُیَبدِّ َنـنَّ َلُهْم ِدیَنُهـُم الَّ ِمـْن َقْبِلِهـْم َوَلُیَمکِّ

ْمنا)(۱).
َ
أ َخْوِفِهـْم 

ْنَت، یـٰا ٰال ِإٰلَه ِإّال 
َ
ْنـَت، یٰا ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ

َ
ْعـِل َکِلَمَتُهـْم یـٰا ٰالِإٰلَه ِإّال أ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

وُم، َفِإنِّـي َعْبُدَك اْلخاِئـُف ِمْنَك  ْرَحـَم الّراِحِمیـَن، یٰا َحيُّ یـٰا َقیُّ
َ
ْنـَت، یـٰا أ

َ
أ
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که از تو ترسانم و به سوى تو بازگشت کننده ام و در پیشگاهت سائلم و بر تو توّکل کننده ام و به ساحت قدس تو 

پناهنده گشته ام، پس دعاى مرا بپذیر، و راز و نیازم را بشنو، و مرا از کسانى قرار بده که عمل او را پسندیده اى و 

او را هدایت نموده اى، و عبادت او را قبول کرده اى و او را برگزیده اى، به رحمتت که تو عزیز و بخشنده اى

از تو درخواست مى کنم اى خدا به اینکه معبود شایسته اى جز تو نیست که میان من وحضرت محّمد و ائّمه 

طاهرینـ  درود خدا بر همۀ آنان بادـ  جدایى نیندازى و مرا از شیعیان محّمد و آل محّمد علیهم السالم قرار دهى 

فرمودى. خارج  آن  از  را  آنان  آنچه  از  مرا  کن  خارج  و  نمودى،  وارد  آن  در  را  آنان  آنچه  در 

آنچه  به  که  کسى  اى                     

بخواهد حکم مى کند و آنچه را اراده کند انجام مى دهد، تو حکم کردى در مورد اهل بیت حضرت محّمد9 

به آنچه حکم کردى، پس حمد و سپاس سزاوار تو است در حالى که ستایش شده و سپاس گزارى شده اى، در فرج 

آنان و در فرج ما به وسیله آنان تعجیل فرما که تو عّزت آنان را بعد از ذّلت و زیادى جمعّیت آنان را بعد از کمى 

ـْن َرِضیَت َعَمَلـُه َوَهَدْیَتُه،  ْسـَمْع َنْجـَواَي، َواْجَعْلِني ِممَّ
َ
ـْل ُدعٰاِئي َوأ َفَتَقبَّ

ُل َعَلْیَك، َوالّالِجـُئ ِبِفنٰاِءَك،  َوالّراِجـُع ِإَلْیـَك، َوالّسـاِئُل َلَدْیـَك َواْلُمَتـَوکِّ

اْلَوّهـاُب. یـُز  اْلَعِز ْنـَت 
َ
أ ِإنَّـَك  ِبَرْحَمِتـَك  َواْنَتَجْبَتـُه،  ُنُسـَکُه  َوَقِبْلـَت 

ِة  ِئمَّ ـٍد َواْالَ َق َبْیِنـي َوَبْیَن ُمَحمَّ ّال ُتَفرِّ
َ
ْنـَت أ

َ
ـُه ِبٰال ِإٰلـَه ِإّال أ ْسـَئُلَك یـٰا َاللَّ

َ
أ

ٍد  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ْجَمِعیَن، َواْجَعْلِني ِمْن ِشـیَعِة ُمَحمَّ
َ
ـِه َعَلْیِهْم أ َصَلـواُت اللَّ

ْدِخْلِني 
َ
ـ و آن ها را یکى یکى به نام مبارکشان تا امام قائم7 ذکر کن، و بگو: َوأ

ِمْنـُه. ْخَرْجَتُهـْم 
َ
أ ِمّمـا  ْخِرْجِنـي 

َ
َوأ ِفیـِه  ْدَخْلَتُهـْم 

َ
أ ِفیمـا 

ســپس دو گونــه ات را بــر زمیــن خاك آلــود کــن و بگــو: یــا َمــْن َیْحُکــُم

ــٍد مٰا  ْهــِل َبْیِت ُمَحمَّ
َ
ْنــَت َحَکْمــَت ِفــي أ

َ
یــُد، أ  ِبمــٰا َیشــٰاُء َوَیْعَمــُل مــا ُیِر

ــْل َفَرَجُهــْم َوَفَرَجنــٰا  َحَکْمــَت، َفَلــَك اْلَحْمــُد َمْحُمــودًا َمْشــُکورًا، َوَعجِّ

ــِة، ــَد اْلِقلَّ ــْم َبْع ــِة، َوَتْکِثیَرُه لَّ ــَد الذِّ ــْم َبْع َزُه ــَت ِإْعزاٰ ــَك َضِمْن ــْم، َفِإنَّ ِبِه

 و وارد کن مرا 
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۱. اقبال االعمال : ص ۴۲.

و آشکار شدن آنان را بعد از گمنامى ضمانت کرده اى اى  مهربان ترین  مهربانان. 

از تو مى خواهم اى معبود من و سرور من به جود و کرمت که مرا به آرزو برسانى و عمل اندك مرا 

پاداش دهى و در ایام من بیفزایى و به آن حرم مطهر و شهادتگاه برسانى و از کسانى قرار دهى که فراخوانده 

نزدیک تر  چه  هر  من  به  را  آن  و  گفت،  لبیک  را  دعوت  آنان  پیروى  و  دوستى  و  آنان  اطاعت  به  و  شد 

توانایى. و  قادر  چیز  هر  بر  تو  که  بنمایان  سریع تر  و 

ــَن. ــَم الّراِحِمی ْرَح
َ
ــٰا أ ــوِل، ی ــَد اْلُخُم ــْم َبْع  َوإْظهاَرُه

َمِلي َوَتْشـُکَر 
َ
َغِني أ ْن ُتَبلِّ

َ
ِدي ِبُجـوِدَك َوَکَرِمـَك أ ْسـَئُلَك یـٰا ِإَلِهي َوَسـیِّ

َ
أ

َغِني َذِلـَك اْلَمْشـَهَد، َوَتْجَعَلِني  ّیاِمـي، َوُتَبلِّ
َ
یـَد ِفي أ ْن َتِز

َ
َقِلیـَل َعَمِلـي، َوأ

یبًا  ِرِني َذِلـَك َقِر
َ
ٰالِتِهـْم، َوأ جـاَب ِإلـٰی طٰاَعِتِهـْم َوُمواٰ

َ
ِذیـَن ُدِعَي َفأ ِمـَن الَّ

یعًا ِإنََّك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر. َسـِر

 و آنگاه سرت را به سوى آسمان باال ببر، که آن از حج و عمره 
برتر است. و بدان که خداوند به هر کس که این نماز را در آن 
روز بخواند ده خصلت عطا مى فرماید از آن ده خصلت این است 
او  بر  را  دشمن  و  مى کند  حفظ  ناگوار  و  بد  مرگ  از  را  او  که 
یارى نمى دهد تا از دنیا رود و او را از ناپسندها و ناخوش آیندها 
و فقر حفظ مى کند و او را از جنون و جذام ایمنى مى بخشد و 
به فرزندان او را تا چهل نسل این ایمنى را عنایت مى کند و براى 
راه  یعنى  نمى دهد.  قرار  را  راهى  او  بر  شیطان  اولیاء  و  شیطان 

شیطان را بر او مى بندد. 
راوی می گویـد: عـرض کـردم: حمـد و سـپاس خـدای را کـه بـر مـن بـه 
معرفـت شـما و معرفـت حـق شـما و ادای آنچـه بـرای شـما واجـب نمـوده مّنت 

نهـاد بـه رحمـت و لطفـش، و او بـس اسـت مـرا و خـوب پشـتیبانی اسـت.(۱)
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۲۴۶

۱. سورۀ انفال، آیه ۴۰

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

خدا را تسبیح مى گویم به مقدارى که میزان را پر کند و نهایت علم او و در حّد خشنودى او  و هم وزن 

عرش او، هیچ پناهگاه و محّل نجاتى از (عقوبت و کیفر) خداوند نیست مگر به سوى او، خدارا تسبیح مى گویم 

به عدد جفت و طاق و به عدد کلمات او که تمام و کاملند به رحمتت، هیچ جنبشى و حرکت و نیرویى جز 

خوب  و  موال  است «خوب  پشتیبانى  خوب  و  مرا  است  بس  او  و  نیست،  بزرگ  مرتبه  بلند  خداوند  وسیله  به 

یارى کننده اى است» و درود خدا بر بهترین خلق او حضرت محّمد و همۀ آل ایشان.

غم  زدایندة  اى           

یعقوب،  پراکندگى  گردآورنده  اى  ایوب،  بدحالى  و  سختى  و  کننده  برطرف  اى  یونس،  اندوه  و 

ݒ ݐ   ݐ ݒ  ݐ  ݔ     (۶)
در کتـاب جّنـات الخلـود اسـت : کسـی کـه ایـن دعـا را در روز دهـم محرم 

هفـت مرتبـه بخوانـد در آن سـال نمی میـرد.

ِحیِم ْحَمـِن الرَّ ِه الرَّ ِبْسـِم اللَّ

ضـٰا، َوِزَنـَة  ِن، َوُمْنَتَهـی اْلِعْلـِم، َوَمْبَلـَغ الرِّ ـَه ِمـْالَ اْلِمیـزاٰ ُسـْبحٰاَن اللَّ

ـْفَع  ِه َعَدَد الشَّ ـِه ِإّال ِإَلْیِه، ُسـْبحٰاَن اللَّ  َوٰالَمْنجـٰا ِمـَن اللَّ
َ
اْلَعـْرِش، ٰالَمْلَجـأ

ِه اْلَعِليِّ  َة ِإّال ِباللَّ َواْلَوْتـِر، َوَعَدَد َکِلمٰاِتِه الّتاّمـاِت ِبَرْحَمِتَك، ٰالَحْوَل َوٰالُقـوَّ

ِصیِر)(۱)،  اْلَعِظیـِم، َوُهـَو َحْسـِبي َوِنْعـَم اْلَوکیِل، (ِنْعـَم اْلَمْولـٰی َوِنْعـَم النَّ

ْجَمِعیَن. 
َ
ـٍد َوآِلـِه أ ـُه َعلـٰی َخْیِر َخْلِقـِه ُمَحمَّ ـی اللَّ َوَصلَّ

سـپس درود مى فرسـتد بـر پیامبـر و خانـدان او و مى گوید: یٰا فـٰاِرَج َکْرِب 

ـوَب، یـٰا جٰاِمـَع َشـْمِل َیْعُقـوَب، یـٰا غٰاِفَر  یُّ
َ
ـوِن، یـٰا کٰاِشـَف ُضـرِّ أ ِذي النُّ

۶۱ 
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۲. بحاراالنوار: ج۱۰۱ ص۳۴۷ ح۱. ۱. جّنات الخلود: ص۲۳. 

بخشاینده  بسیار  اى  هارون،  و  موسى  دعاى  کننده  اجابت  و  شنونده  اى  داود،  گناه  آمرزنده  اى 

پیامبران  تمام  بر  و  آن ها  بر  بفرست  سالم  و  درود  سرا،  دو  آن  در  مهربان  بسیار  و  آخرت  و  دنیا  در 

خشنودیت  و  اطاعتت  در  را  ما  عمر  و  کن،  برآورده  مرا  آخرت  و  دنیا  حاجات  و  رسوالن،  و 

مهربانان. مهربان ترین  اى  رحمتت  به  گردان  طوالنى 

از  خبر  والدتش  و  شدنش  ظاهر  از  قبل  که  امروز  مولود  حّق  به  مى کنم  درخواست  تو  از  خداوندا 

بر  هنوز  که  حالى  در  گریستند  او  بر  آن  اهل  همه  و  زمین  آن،  ساکنان  تمام  و  آسمان  شده،  داده  او  شهادت 

ِخَرِة  ْنیـٰا َواْالٰ ُوَد، یـٰا سـٰاِمَع َدْعَوَة ُموسـٰی َوهـٰاُروَن، یٰا َرْحَمـَن الدُّ َذْنـِب داٰ

ْنِبیـٰاِء َواْلُمْرَسـِلیَن،  ْم َعَلْیِهـْم َوَعلـٰی َجِمیـِع اْالَ َوَرِحیَمُهمـٰا، َصـلِّ َوَسـلِّ

ْل ُعْمـِري ِفـي طٰاَعِتـَك  ِخـَرِة، َوَلَطـوِّ ْنیـٰا َواْالٰ َواْقـِض حٰاجٰاِتـي ِفـي الدُّ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.(۱)
َ
َوِرضـٰاَك، ِبَرْحَمِتـَك یـٰا أ

ݓ ݒ  ّ ݐ     (۷)
عالمـه مجلسـی1 در کتـاب شـریف بحاراالنوار گفته اسـت: توقیع شـریف 
بـرای قاسـم بـن عـالء همدانی وکیـل امـام عسـکری7 از ناحیه مقدسـه بیرون 
آمـد کـه مـوالی مـا امـام حسـین7 در روز پنجشـنبه سـوم شـعبان تولـد یافتـه 

اسـت، پـس آن روز را روزه بگیـر و ایـن دعـا را بخـوان.(۲)
و در کتـاب زاد المعـاد گفتـه اسـت: فرمـان مبـارک از حضـرت صاحـب 
االمـر7 صـادر گردیـده کـه روز سـوم مـاه شـعبان روز والدت امام حسـین7 

اسـت آن را روزه بگیـر و ایـن دعـا را بخـوان:
ْسـَئُلَك ِبَحقِّ اْلَمْوُلـوِد ِفي َهَذا اْلَیـْوِم، َاْلَمْوُعوِد ِبَشـهٰاَدِتِه 

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ـمٰاُء وَمـْن ِفیهٰا، واْالَْرُض وَمـْن َعَلْیهٰا،  َقْبـَل اْسـِتْهٰالِلِه وِوٰالَدِتِه، َبَکْتُه السَّ

۶۲ 
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پایدار  نصرت  و  پیروزى  رجعت  در  آنکه  خائدان،  سرور  و  اشک  کشته  بود،  ننهاده  قدم  آن  دوسنگستان 

پاك  خاك  در  امراض  وشفاى  او  نسل  از  طاهرین:  ائمه  اینکه  قتلش  از  شده  داده  عوض  و  یافت  خواهد 

آنکه تا  غیبتش،  و  آن  کنندة  قیام  از  بعد  باشد  او  عترت  از  اوصیاى  و  وى  بازگشت  در  او  با  رستگارى  و  او 

و  نمایند  خنشود  را  جّبار  خداوند  و  کنند  خونخواهى  دشمنانش  از  و  بگیرند  انتقام  قاتالنش  از 

شب. و  روز  گردش  با  آنان  بر  خدا  درود  باشند،  یاوران  بهترین 

گناه  به  که  گنهکارى  درخواست  مى کنم  درخواست  و  مى جویم  توسل  تو  درگاه  به  آنان  حق  به  خداوندا 

خود معترف است از آنچه در روز و شب کوتاهى نموده، از تو درخواست مى کند که او را تا هنگام مرگ از 

کنى. حفظ  گناه 

خداوندا بر حضرت محّمد و عترت پاك او درود فرست و ما را در زمرة او محشور فرما و در سراى کرامت 

گردان. ساکن  او  جوار  در  اقامت  محّل  و 

بدار  گرامى  نیز  او  قرب  به  داشتى  گرامى  او  شناخت  و  معرفت  با  را  ما  که  طور  همان  خداوندا 

ْصـَرِة َیْوَم  ِد اْالُْسـَرِة، َاْلَمْمـُدوِد ِبالنُّ  ٰال َبَتْیهـٰا،  َقِتیِل اْلَعَبَرِة وَسـیِّ
ْ
وَلّمـا َیَطـأ

َبِتِه،  ـفٰاَء ِفـي ُتْر ـَة ِمـْن َنْسـِلِه، والشِّ ِئمَّ نَّ اْالَ
َ
ِض ِمـْن َقْتِلـِه أ ِة، َاْلُمَعـوَّ اْلَکـرَّ

ْوَبِتـِه واْالَْوِصیٰاِء ِمـْن ِعْتَرِتِه َبْعـَد قٰاِئِمِهْم وَغْیَبِتـِه، َحّتٰی 
َ
واْلَفـْوَز َمَعُه ِفـي أ

ْنصٰاٍر، 
َ
ُروا الّثـاَر، وُیْرُضـوا اْلَجّبـاَر، وَیُکوُنوا َخْیـَر أ

َ
ْوتـٰاَر، وَیْثـأ ُیْدِرُکـوا اْالَ

هٰاِر. ْیـِل والنَّ ـُه َعَلْیِهـْم، َمَع اْخِتـٰالِف اللَّ ی اللَّ َصلَّ

ْسـَئُل ُسـَؤاَل ُمْقَتـِرٍف [َو] ُمْعَتِرٍف، 
َ
ـُل، وأ َتَوسَّ

َ
ِهـْم ِإَلْیـَك أ ُهـمَّ َفِبَحقِّ للَّ

َ
أ

ْمِسـِه، َیْسـَئُلَك اْلِعْصَمـَة ِإلٰی 
َ
َط ِفـي َیْوِمـِه وأ ُمسـيٍء ِإلـٰی َنْفِسـِه، ِمّمـا َفرَّ

َرْمِسـِه.  َمَحلِّ 

ْئنـٰا َمَعُه  ـٍد وِعْتَرِتـِه، َواْحُشـْرنٰا ِفي ُزْمَرِتـِه، وَبوِّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

قٰاَمِة.  اْالِ
َمـِة، وَمَحـلَّ َر اْلَکراٰ داٰ

َفَقَتـُه  ُمراٰ واْرُزْقنـٰا  ِبُزْلَفِتـِه،  ْکِرْمنـٰا 
َ
َفأ ِبَمْعِرَفِتـِه،  ْکَرْمَتنـٰا 

َ
أ وَکمـٰا  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ
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۲۴۹

۱. «ُمساَبَقَتُه» ، خ.
۲. زاد المعـاد: ص۵۷، مصبـاح المتهجـد: ص۸۲۶، المصبـاح: ص۷۲۰، بلـد االمیـن: ص۲۶۲، مـزار کبیـر: 

ص۳۹۷، ذخیـرة االخـرة: ص۱۲۴، منهـاج العارفیـن: ص۱۸۸، مفاتیـح النجـاة (مخطـوط): ص۵۱۹.

او  فرمان  و  امر  تسلیم  که  کسانى  از  بده  قرار  را  ما  و  گردان،  ما  روزى  را  او  با  همراهى  و  رفاقت  و 

برگزیدگانش  و  جانشینان  و  اوصیاء  تمام  بر  و  مى فرستند  صلوات  وى  بر  زیاد  او  یاد  هنگام  در  و  هستند 

هستند. بشر  تمام  بر  حّجت  و  درخشان  ستارگان  آن ها  که  شمردى،  بر  نفر  دوازده  عدد  به  را  آن ها  که 

خداوندا در چنین روزى به ما بهترین عطا و موهبت را مرحمت نما و تمام خواسته هاى  ما را روا فرما، 

همان طور که حسین7 را به جّد بزرگوارش مرحمت فرمودى و همان طور که فطرس به گهواره او پناه برد 

ما نیز به قبر شریف او بعد از او پناهنده ایم و نزد تربت پاکش حضور یافته ایم و منتظر بازگشت او هستیم دعاى 

ما را به اجابت رسان اى پروردگار جهانیان.

ـٰالَة َعَلْیـِه ِعْنـَد  ْمـِرِه، وُیْکِثـُر الصَّ ُم ِالَ ـْن ُیَسـلِّ وسـٰاِبَقَتُه(۱)، َواْجَعْلنـٰا ِممَّ

ِمْنـَك  َاْلَمْمُدوِدیـَن  اْصِطفٰاِئـِه،  ْهـِل 
َ
وأ ْوِصیٰاِئـِه 

َ
أ َجِمیـِع  وَعلـٰی  ِذْکـِرِه، 

َهـِر، واْلُحَجـِج َعلـٰی َجِمیـِع اْلَبَشـِر. ُجـوِم الزُّ ْثَنـْي َعَشـَر، َالنُّ ِباْلَعـَدِد اْالِ

ْنِجـْح َلنـٰا ِفیـِه ُکلَّ 
َ
ُهـمَّ وَهـْب َلنـٰا ِفـي َهـَذا اْلَیـْوِم َخْیـَر َمْوِهَبـٍة، وأ للَّ

َ
أ

ُه َعَلْیـِه وآِلِه، وعٰاَذ  ـی اللَّ ِه َصلَّ ٍد َجدِّ َطِلَبـٍة، َکمـٰا وَهْبـَت اْلُحَسـْیَن ِلُمَحمَّ

َبَتـُه، وَنْنَتِظُر  ُفْطـُرُس ِبَمْهـِدِه، َفَنْحـُن عٰاِئـُذوَن ِبَقْبِرِه ِمـْن َبْعِدِه، َنْشـَهُد ُتْر

ْوَبَتـُه، آِمیـَن َربَّ اْلعٰاَلِمیَن.(۲)
َ
أ

ݐ ݐ ݐ ݒ  ݐ  ݔ    ݔ  ݐ (۸) ݖ
در کتـاب مـزار کبیـر از ابـن عیاش نقل کرده کـه گفت: شـنیدم از اباعبدالله 
حسـین بـن سـفیان بزوفری کـه این دعـا را می خواند و می گفت: ایـن از دعاهای 

روز سـوم شـعبان، روز میالد امام حسـین علیه السـالم است: 

۶۳ 
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خداوندا تو بسیار بلند مرتبه اى ، صاحب قدرت عظیم و سلطه اى، کیفر دهنده اى سخت هستى، از همۀ خالیق 

بى نیازى، کبریائیت دامنه دار است، بر آنچه بخواهى توانایى دارى، رحمتت نزدیک، وعده ات صادق و راست، 

نعمتت سرازیر وسرشار، بالیت نیکو و زیبا است، هنگامى که خوانده شوى نزدیک هستى، به آنچه آفریده اى 

احاطه دارى، کسى که توبه کند توبه او را مى پذیرى، بر آنچه اراده کنى قدرت آن را دارى، آن چه را طلب 

کنى دریابى، و پاداش دهنده اى زمانى که شکر تو را بجا آورند، یارى کننده اى وقتى از تو یاد نمایند.

تو را مى خوانم در حالى که محتاج و نیازمندم و به سوى تو مایلم در حالى که فقیر و بى نوایم و به سوى تو 

پناهنده ام در حالى که خائف و ترسناکم ، در پیشگاه تو گریانم در حالى که دچار غم و اندوهم، و از تو یارى مى جویم 

درحالى که ضعیف و ناتوانم، و بر تو توّکل مى کنم که تو کفایت کننده اى، بین ما و این قوم ما به حق حکم کن و 

داورى نما که آنان ما را فریب دادند، تنها و بى یاور رها کردند و مکر و حیله نمودند و ما را کشتند در حالى که 

ما عترت پیامبرت و فرزندان حبیب تو حضرت محّمد بن عبد اهللا هستیم که او را براى رسالت برگزیدى و امین بر 

وحى قرار دادى، پس براى ما در مورد کار ما راه خروجى و گشایشى قرار بده ، به رحمتت اى مهربان ترین مهربانان.

ُهـمَّ ُمَتعٰاِلـي اْلَمـکٰاِن، َعِظیـُم اْلَجَبـُروِت، َشـِدیُد اْلِمحـٰاِل، َغِنـيٌّ  للَّ
َ
أ

ْحَمِة،  یـُب الرَّ یٰاِء، قـٰاِدٌر َعلٰی مٰا َیشـٰاُء، َقِر یـُض اْلِکْبِر َعـِن اْلَخٰالِئـِق، َعِر

یـٌب ِإذاٰ ُدِعیَت، ُمِحیٌط  ْعَمِة، َحَسـُن اْلَبـٰالِء، َقِر صـٰاِدُق اْلَوْعِد، سـٰاِبُق النِّ

َرْدَت، 
َ
ْوَبـِة ِلَمـْن تـٰاَب ِإَلْیـَك، قـٰاِدٌر َعلـٰی مـٰا أ ِبمـٰا َخَلْقـَت، قٰاِبـُل التَّ

ُذِکـْرَت. ِإذاٰ  َوَذُکـوٌر  ُشـِکْرَت،  ِإذاٰ  َوَشـُکوٌر  َطَلْبـَت،  مـٰا  َوُمـْدِرٌك 

خٰاِئفـًا،  ِإَلْیـَك  ْفـَزُع 
َ
َوأ َفِقیـرًا،  ِإَلْیـَك  ْرَغـُب 

َ
َوأ ُمْحتٰاجـًا،  ْدُعـوَك 

َ
أ

َعَلْیـَك  ُل  َتـَوکَّ
َ
َوأ َضِعیفـًا،  ِبـَك  ْسـَتِعیُن 

َ
َوأ َمْکُروبـًا،  ِإَلْیـَك  ْبکـي 

َ
َوأ

َوَخَذُلونـٰا  ونـٰا  َغرُّ ُهـْم  َفِإنَّ  ، ِباْلَحـقِّ َقْوِمنـٰا  َوَبْیـَن  َبْیَننـٰا  ُاْحُکـْم  کٰاِفیـًا، 

ـِد  ُمَحمَّ َحِبیِبـَك  َوُوْلـُد  ـَك،  َنِبیِّ ِعْتـَرُة  َوَنْحـُن  َوَقَتُلونـٰا،  ِبنـٰا  َوَغـَدُروا 

َوْحِیـَك،  َعلـٰی  َواْئَتَمْنَتـُه  سـٰاَلِة،  ِبالرِّ اْصَطَفْیَتـُه  ـِذي  َالَّ ـِه،  َعْبِداللَّ ْبـِن 

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ْمِرنـٰا َفَرجـًا َوَمْخَرجـًا، ِبَرْحَمِتَك یـٰا أ

َ
َفاْجَعـْل َلنـٰا ِمـْن أ
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۱. مزار کبیر: ۳۹۹، اقبال االعمال: ۲۰۳، بلد االمین: ۲۶۳، هدیة الزائرین: ۴۹۱، منهاج العارفین: ۱۸۸.

حمد و سپاس سزاوار خداوندى است که نیست براى حکم او برطرف کننده اى و نه براى بخشش او بازدارنده اى 

و نه همانند ساختن او سازنده اى و او صاحب جود و بخشش و عطا و رحمت گسترده است، انواع پدیده هاى نو را 

آفرید و به حکمت خود ساخته ها را متقن ساخت، پنهان نیست بر او حال پیشقراوالن و ضایع نمى گردد نزد او امانت ها، 

جزا و پاداش دهنده است هر کسى را که کارى انجام دهد، و فراخى و فراوانى نعمت دهنده است اهل قناعت را، و رحم 

کننده است هر ناتوانى را، نازل کننده است منفعت ها را و کتاب جامع را به همراه نور درخشان، و او دعاها را 

شنونده و اندوه ها را دور کننده و درجات را باال برنده، و زورگویان را نابودکننده است، معبودى غیر او نیست 

و هیچ چیز با او برابرى نمى کند و مثل و مانند او چیزى نیست، و او شنوا و بینا و مهربان و آگاه است و بر 

است. توانا  و  قادر  چیز  هر 

و روایـت شـده اسـت کـه ایـن آخریـن دعایی اسـت کـه امام حسـین7 در 
روز عاشـورا خوانده اسـت.(۱)

ݐ ݐ  ݔ      (۹)
َکُصْنِعِه  ِفـٌع، َوٰالِلَعطٰاِئِه مٰاِنـٌع، َوٰال ـِذي َلْیَس ِلَقضٰاِئـِه داٰ ـِه الَّ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ْتَقـَن 
َ
ِئـِع، َوأ ْجنـٰاَس اْلَبداٰ

َ
ِسـُع، َفَطـَر أ ُد اْلواٰ ُصْنـُع صٰاِنـٍع، َوُهـَو اْلَجـواٰ

ِئـُع  ٰالِئـُع َوٰالَتِضیـُع ِعْنـَدُه اْلَوداٰ نٰاِئـَع، َوٰالَتْخفـٰی َعَلْیـِه الطَّ ِبِحْکَمِتـِه الصَّ

ِحـُم ُکلِّ ضٰاِرٍع، ُمْنـِزُل اْلَمنٰاِفِع  ِئـُش ُکلِّ قٰاِنٍع، َوراٰ جـٰاِزي ُکلِّ صٰاِنـٍع، َوراٰ

بٰاِت  ِت سـٰاِمٌع، َوِلْلُکُر َعـواٰ وِر الّسـاِطِع، َوُهَو ِللدَّ َواْلِکتـٰاِب اْلجٰاِمـِع ِبالنُّ

ِفٌع، َوِلْلَجبٰاِبَرِة قٰاِمـٌع، َفٰالِإٰلَه َغْیُرُه، َوٰالَشـْيٌء َیْعِدُلُه،  َرجـٰاِت راٰ ِفـٌع، َوِللدَّ داٰ

ِطیـُف اْلَخِبیـُر، َوُهَو َعلٰی  ـِمیُع اْلَبِصیُر اللَّ َوَلْیـَس َکِمْثِلـِه َشـْيٌء، َوُهَو السَّ

َقِدیـٌر. َشـْيٍء  ُکلِّ 

۶۴ 
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تو  که  مى کنم  اقرار  و  مى دهم  گواهى  تو  ربوبیت  به  و  آورده  روى  تو  سوى  به  من  همانا  خداوندا 

نعمت  به  من  دربارة  باشم  شده  یاد  چیزى  آنکه  از  پیش  است،  تو  سوى  به  بازگشتم  و  هستى  من  پروردگار 

گردش  و  روزگار  حوادث  از  ایمن  گردانیدى،  ساکن  صلب ها  در  سپس  آفریدى،  خاك  از  مرا  نمودى،  ابتدا 

در  بودم  کردن  کوچ  حال  در  رحمى  به  صلبى  از  همواره  پس  اّیام، 

و  کفر  پیشوایان  دولت  در  من  بر  رأفتت  و  خویش  رحمت  و  لطف  به  مرا  گذشته،  دوران هاى  و  پیشین  ایام 

الحاد خارج ننمودى، آنانکه عهد تو را شکستند و فرستادگان تو را تکذیب نمودند، ولى خارج نمودى زمان 

آنکه پیشى گرفته مرا نسبت به هدایت و مرا براى آن آماده ساختى، و در آن عصر مرا پرورش دادى و پیش 

از آن مرا با نیکوکارى و نعمت هاى فراوانت مورد لطف خود قرار دادى تا آنکه مرا از نطفه اى از منى که 

ریخته مى شود به وجود آوردى و در تاریکى هاى سه گانه میان گوشت و خون و پوست جاى دادى، مرا در 

نمودى  خارج  سپس  نکردى،  واگذار  و  ندادى  قرار  من  براى  مرا  امر  از  چیزى  و  نگرفتى  گواهى  خلقتم  کار 

اندام  ودرست  کامل  خلقتى  با  آوردى  دنیا  به  و  هدایت  همراه  به  علمت  در  گرفته  سبقت  آنچه  بنابر  مرا 

ي  بِّ  نَّـَك َر
َ
ـِة َلـَك، ُمِقـرٌّ ِبأ ُبوِبیَّ ْشـَهُد ِبالرُّ

َ
ْرَغـُب ِإَلْیـَك، َوأ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ُکوَن َشـْیئًا َمْذُکـورًا، َخَلْقَتِني 
َ
ْن أ
َ
َتِنـي ِبِنْعَمِتَك َقْبَل أ

ْ
ي، ِاْبَتَدأ َوِإَلْیـَك َمـَردِّ

ْیـِب اْلَمُنـوِن َوِاْخِتٰالِف  ْسـَکْنَتِني َاْالَْصـٰالَب، آِمنـًا ِلَر
َ
ِب، ُثـمَّ أ ـراٰ ِمـَن التُّ

َزْل ظٰاِعنـًا ِمـْن ُصْلٍب ِإلـٰی َرِحٍم ِفي َتقـٰاُدٍم ِمَن 
َ
ـِنیَن، َفَلـْم أ ُهـوِر َوالسِّ الدُّ

َفِتَك ِبـي، َوُلْطِفَك 
ْ
ّیـاِم اْلمٰاِضَیـِة، َواْلُقـُروِن اْلخٰاِلَیِة، َلـْم ُتْخِرْجِنـي ِلَرأ اْالَ

ِذیـَن َنَقُضـوا َعْهـَدَك،  ـِة اْلُکْفـِر َالَّ ِئمَّ
َ
، ِفـي َدْوَلـِة أ ِلـي، َوِإْحسـٰاِنَك ِإَلـيَّ

ِذي َلُه  ِذي َسـَبَق ِلـي ِمَن اْلُهـَدی الَّ ْخَرْجَتِني ِللَّ
َ
ـَك أ ُبـوا ُرُسـَلَك، َلِکنَّ َوَکذَّ

ِبِغ  َفـًة ِبي ِبَجِمیِل ُصْنِعَك َوَسـواٰ
ْ
َتِني َوِمـْن َقْبِل َذِلَك َرأ

ْ
ْنَشـأ

َ
ـْرَتِني َوِفیِه أ َیسَّ

ْسـَکْنَتِني ِفـي ُظُلمـٰاٍت 
َ
ِنَعِمـَك، َفاْبَتَدْعـَت َخْلِقـي ِمـْن َمِنـيٍّ ُیْمَنـی، َوأ

َثـٰالٍث ِمـْن َبْیـِن َلْحـٍم َوَدٍم، َوِجْلٍد َلْم ُتْشـِهْدني َخْلِقـي، َوَلـْم َتْجَعْل ِلي 

ْنیٰا  ِذي َسـَبَق ِلي ِمـَن اْلُهدٰی ِإَلـی الدُّ ْخَرْجَتِنـي ِللَّ
َ
ْمـِري، ُثـمَّ أ

َ
َشـْیئًا ِمـْن أ



ݐ ݐ    
 ݔ

 

۲۵۳

بدون عیب و نقص، و در گهواره هنگامى که کودکى بودم مرا حفظ کردى و از شیر مادر غذایى گوارا مرا 

روزى نمودى، و دل هاى پرستاران را به من مهربان ساختى، و مادران مهربان را عهده دار امور من فرمودى، 

گردانیدى،  نقصان  و  زیاده  بدون  سالم  و  نگهداشتى،  کند  ایجاد  جن  که  حوادثى  از  و 

نعمت هاى  آمدم  سخن  به  من  آنکه  تا  بخشاینده،  و  مهربان  بسیار  اى  مرتبه اى،  بلند  تو  پس 

فطرتم  آنکه  تا  فرمودى  تربیت  فزون تر  مرا  سال  هر  در  و  نمودى،  کامل  من  بر  را  فراوانت 

کامل گردید و سریره من به حّد اعتدال رسید، حجت خود را بر من واجب نمودى، به اینکه معرفتت را به من 

الهام نمودى و با عجائب آفرینش شگفت زده ام ساختى و براى آنچه پدید آوردى در آسمان و زمینت از پدیده هاى 

نو مرا بیدار نمودى و براى شکرگزارى و یاد خودت آگاه فرمودى، و بر من اطاعت و عبادتت را واجب ساختى 

خشنودیت  و  رضا  جلب  و  بخشیدى،  من  به  آورده اند  را  آن  فرستادگانت  که  را  آنچه  فهم  و 

نهادى، منت  من  بر  لطفت  و  خودت  مدد  با  موارد  این  تمام  در  و  گردانیدى،  آسان  برایم  را 

از وقتى مرا از بهترین و برگزیده ترین خاك آفریدى راضى نشدى نعمتى را داشته باشم و نعمتى را نداشته 

ِء  تٰاّمـًا َسـِوّیًا، َوَحِفْظَتِنـي ِفـي اْلَمْهـِد ِطْفـًال َصِبّیـًا، َو َرَزْقَتني ِمـَن اْلَغذاٰ

ِحَم،  واٰ هٰاِت الرَّ مَّ ْلَتِني اْالُ ِضـِن َو َکفَّ ّیًا، َوَعَطْفَت َعَليَّ ُقُلوَب اْلَحواٰ َلَبنـًا َمِر

ْقصـٰاِن،  َوالنُّ یـٰاَدِة  الزِّ ِمـَن  ْمَتِني  َوَسـلَّ  ، اْلجـٰانِّ ِرِق  َطـواٰ ِمـْن  َتِنـي  َکَالْ َو 

َفَتعٰاَلْیـَت یـٰا َرِحیـُم یـٰا َرْحمـٰاُن، َحّتـٰی ِإَذا اْسـَتْهَلْلُت نٰاِطقـًا ِباْلـَکٰالِم، َو 

ِئـدًا ِفـي ُکلِّ عـٰاٍم، َحّتـٰی ِإذاٰ  ْیَتِنـي زاٰ بَّ ْنعـٰاِم، َوَر ِبَغ اْالِ ْتَمْمـَت َعَلـيَّ َسـواٰ
َ
أ

ْن 
َ
َتـَك، ِبـأ ْوَجْبـَت َعَلـيَّ ُحجَّ

َ
یَرِتي، أ اْکَتَمَلـْت ِفْطَرِتـي، َواْعَتَدَلـْت َسـِر

َت 
ْ
ْیَقْظَتِنـي ِلمٰا َذَرأ

َ
ْعَتِني ِبَعجٰاِئـِب ِحْکَمِتَك، َوأ  ْلَهْمَتِنـي َمْعِرَفَتـَك، َوَروَّ

َ
أ

ْهَتِني ِلُشـْکِرَك َو ِذْکِرَك َو  ِئـِع َخْلِقـَك، َو َنبَّ ْرِضـَك ِمْن َبداٰ
َ
ِفـي َسـمٰاِئَك َو أ

ْرَت  ْمَتِني مٰا جٰاَءْت ِبِه ُرُسُلَك، َوَیسَّ ْوَجْبَت َعَليَّ طٰاَعَتَك َو ِعبٰاَدَتَك، َو َفهَّ
َ
أ

ـَل َمْرضٰاِتـَك َوَمَنْنـَت َعَليَّ ِفـي َجِمیِع َذِلـَك ِبَعْوِنـَك َو ُلْطِفَك. ِلـي َتَقبُّ

ـرٰی َلـْم َتـْرَض ِلـي یـٰا ِإٰلِهـي ِنْعَمـًة ُدوَن  ُثـمَّ ِإْذ َخَلْقَتِنـي ِمـْن َحـرِّ الثَّ
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باشم، بلکه مرا از انواع نعمت ها و خوردنى ها و پوشیدنى ها و وسائل زندگى به لطف عظیمى که بر من دارى 

و احسان دیرینه ات بهره مند ساختى تا آنکه بر من جمیع نعمت هایت را کامل و تمام بالها و ناگوارى ها 

راهنمایى  مى گردد  من  قرب  باعث  آنچه  به  مرا  که  نگردید  مانع  تو  بر  گستاخى ام  و  نادانى  نمودى،  دور  را 

و  کردى  اجابت  خواندم  را  تو  اگر  پس  دهى،  توفیق  مى بخشد  من  به  منزلت  و  مقام  تو  نزد  آنچه  به  و  کنى 

نعمتم  بر  کردم  شکر  را  تو  اگر  و  دادى،  پاداش  نمودم  اطاعت  اگر  و  فرمودى،  عطا  نمودم  درخواست  اگر 

افزودى، تمام این ها بدین جهت بود که نعمتت را بر من و احسانت را به من کامل نمایى.

پاك و منّزهى، پاك و منّزهى اى آغاز کننده و پدید آورنده و اى بازگرداننده، اى ستوده و صاحب مجد 

و شکوه، و نام هاى تو مقّدس و نعمت ها و الطافت عظیم است، کدام نعمتت را پروردگارا مى توان شماره کرد 

و ذکر نمود، یا کدام عطا و بخشش تو را مى توانم شکرش را به جاى آورم، و آن بیش از آن مقدار است که 

شمارشگران بتوانند به شمار آورند یا حافظان بتوانند بدان علم پیدا کنند.

که  است  آن  از  بیش  گرفتارى ها  و  سختى ها  از  کردى  دور  و  گرداندى  من  از  آنچه 

ـَك اْلَعِظیِم  یٰاِش ِبَمنِّ ِع اْلَمعٰاِش، َوُصُنـوِف الرِّ ْنـواٰ
َ
ْخـَری، َوَرَزْقَتِنـي ِمْن أ

ُ
أ

ْتَمْمَت َعَلـيَّ َجِمیَع 
َ
، َحّتـٰی ِإذاٰ أ ، َوِإْحسـٰاِنَك اْلَقِدیِم ِإَلـيَّ اْالَْعَظـِم َعَلـيَّ

ْن 
َ
ِتـي َعَلْیَك أ

َ
َقِم، َلـْم َیْمَنْعَك َجْهِلـي َوُجْرأ ـي ُکلَّ النِّ َعـِم َوَصَرْفـَت َعنِّ النِّ

ْقَتِني ِلمـٰا ُیْزِلُفِني َلَدْیَك، َفـِإْن َدَعْوُتَك  ُبِني ِإَلْیـَك، َوَوفَّ َدَلْلَتِنـي ِإلٰی مـٰا ُیَقرِّ

َطْعُتـَك َشـَکْرَتِني، َوِإْن َشـَکْرُتَك 
َ
ْعَطْیَتِنـي، َوِإْن أ

َ
ْلُتَك أ

َ
َجْبَتِنـي، َوِإْن َسـأ

َ
أ

 ، ْنُعِمَك َعَلـيَّ َوِإْحسـٰاِنَك ِإَليَّ
َ
ِزْدَتِنـي، ُکلُّ َذِلـَك ِإْکمـٰاٌل ِأل

َسـْت  َتَقدَّ َمِجیـٍد،  َحِمیـٍد  ُمِعیـٍد  ُمْبـِدٍئ  ِمـْن  ُسـْبحٰاَنَك  َفُسـْبحٰاَنَك 

ْحِصي َعـَددًا َوِذْکرًا، 
ُ
يَّ ِنَعِمـَك یٰا ِإٰلِهـي أ

َ
ْسـمٰاُوَك َوَعُظَمـْت آٰالُوَك، َفـأ

َ
أ

ْن ُیْحِصَیَهـا 
َ
ْکَثـُر ِمـْن أ

َ
ُقـوُم ِبهـٰا ُشـْکرًا، َوِهـَي یـٰا َربِّ أ

َ
يُّ َعطٰایـٰاَك أ

َ
ْم أ
َ
أ

اْلحٰاِفُظـوَن،  ِبَهـا  ِعْلمـًا  َیْبُلـَغ  ْو 
َ
أ وَن،  اْلعـٰادُّ

ْکَثـُر ِمّما 
َ
ّراِء، أ ـرِّ َوالضَّ ُهمَّ ِمـَن الضُّ للَّ

َ
ـي، أ َت َعنِّ

ْ
ُثـمَّ مـٰا َصَرْفـَت َو َدَرأ
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ایمانم  حقیقت  به  من  معبود  اى  مى دهم  گواهى  من  و  ساختى،  ظاهر  عافیت  و  نعمت  از  برایم 

ضمیرم  پوشیده  و  پنهان  باطن  به  و  توحید،  به  اقرار  در  اخالصم  به  و  یقینم  پایدارى  و  ثبات  و 

شکاف  و  پیشانیم  صفحۀ  زیباى  خطوط  و  دیدگانم،  نور  مجارى  رشته هاى  و 

گوشم،  سوراخ  وراه هاى  بینى ام  نرم  تورهاى  و  تنّفسم،  راه هاى 

فرورفتگى  محّل  و  زبانم،  تلّفظ  حرکات  و  را،  لبم  دو  نهاده  آن  وبر  برگفته  در  آنچه  و 

آشامیدنى ام  و  خوراکى  فروبردن  جاى  و  دندان هایم،  رویش  محل  و  م  فّکّ و  دهانم  کام 

سینه ام،  ظرف  آن  بر  است  مشتمل  آنچه  و  گردنم  طوالنى  رگ هاى  رسایى  و  سرم  مغز  بردارندة  و 

جگرم،  کنار  و  گوشه  پاره هاى  و  دلم  پرده  شاهرگ  و  شده  آویزان  قلبم  رگ  آن،  بر  آنچه  و 

عضالتم انقباض  و  استخوان هایم  سربندهاى  و  دنده هایم  استخوان هاى  دارد  بر  در  را  آنچه  و 

ساقم  و  عصبم  و  پوستم  و  مویم  و  خونم  و  گوشتم  و  انگشتانم  سر  و 

دوران  از  شده  باقته  اینها  بر  آنچه  و  جوارحم،  و  اعضا  تمام  و  رگهایم  و  مغزم  استخوانم   و 

ْشـَهُد یٰا ِإٰلِهي ِبَحِقیَقـِة ِإیمٰاِني، َوَعْقِد 
َ
َنا أ
َ
ـّراِء، َفأ َظَهـَر ِلي ِمَن اْلعٰاِفَیِة َوالسَّ

یـِح َتْوِحیـِدي، َوبٰاِطِن َمْکُنـوِن َضِمیِري،  َعَزمـٰاِت َیِقیِنـي، َوخٰاِلِص َصِر

یِر َصْفَحِة َجِبیِني، َوُخُرِق َمسـٰاِرِب  سـٰاِر
َ
َوَعٰالِئـِق َمجٰاِري ُنـوِر َبَصِري، َوأ

َومـٰا  َسـْمِعي،  ِسـمٰاِخ  َوَمسـٰاِرِب  ِعْرِنیِنـي  مـٰاِرِن  یـِف  ِر َوَخذاٰ َنْفِسـي، 

ْطَبَقـْت َعَلْیـِه َشـَفتٰاَي، َوَحـَرکٰاِت َلْفِظ ِلسـٰاِني َوَمْغـَرِز َحَنِك 
َ
ـْت َوأ َضمَّ

ِبي، َوِحمٰاَلِة  ِسـي، َوَمسـٰاِغ َمْطَعِمـي َوَمْشـَر ْضراٰ
َ
ـي َوَمنٰاِبـِت أ َفِمـي َوَفکِّ

ِسـي، َوُبُلـوِغ فـٰاِرِغ َحبٰاِئـِل ُعُنِقي َوَما اْشـَتَمَل َعَلْیِه تٰاُمـوُر َصْدِري، 
ْ
مِّ َرأ

ُ
أ

ِشـي َکِبِدي،  ْفـٰالُذ َحواٰ
َ
َوَحمٰاِئـُل َحْبـِل َوِتیِنـي َوِنیـٰاُط ِحجـٰاِب َقْلِبـي، َوأ

ِمِلـي  ْضٰالِعـي، َوِحقـٰاِق َمفٰاِصِلـي، َوَقْبـِض َعواٰ
َ
ِسـیُف أ َومـٰا َحَوْتـُه َشراٰ

َوَقَصِبـي  َوَعَصِبـي  َوَبَشـِري  َوَشـْعِري  َوَدِمـي  َوَلْحِمـي  نٰاِمِلـي 
َ
أ ِف  ْطـراٰ

َ
َوأ

ّیاَم 
َ
ِرِحي، َوَما اْنَتَسـَج َعلـٰی َذِلَك أ ـي َوُعُروِقي َوَجِمیـِع َجواٰ َوِعظٰاِمـي َوُمخِّ
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۱. سورۀ ابراهیم، آیه۳۴.

سجودم،  و  رکوع  حرکات  و  سکون  و  بیداریم  و  خواب  و  دربرگرفته  من  از  زمین  آنچه  و  شیرخوارگى ام، 

گواهى مى دهم بر اینکه اگر کوشش کنم و تالش کنم که در طورل عصرها و روزگارها، به فرض که عمر 

آن چنانى داده شوم، شکر یکى از نعمت هایت را به جا آورم نخواهم توانست مگر به لطف تو و توفیق تو 

که آن ایجاب مى کند بر من شکر جدید را به طور پیوسته و حمد و ثناى نو و خوش آیند فراوان را.

کنیم  احصاء  را  تو  آینده  و  گذشته  نعمت هاى  که  کنیم  تالش  حریصانه  ؟  از  شمارشگران  و  من  اگر  آرى 

هرگز نخواهیم توانست از نظر عدد آن ها به حصر درآوریم و از نظر زمانى شماره کنیم، هیهات، چگونه چنین 

چیزى ممکن است در حالى که تو در کتاب ناطق خود و خبر صادق خبر داده اى که: «اگر نعمت هاى خداوند 

وحى  از  آنچه  رسوالنت  و  پیامبران  و  است  راست  تو  کتاب  خداوندا  نمى توانید»،  نمایید،  شمارش  بخواهید  را 

خود بر آن ها نازل کرده اى و براى آن ها و به سبب آن ها از دینت تشریع نموده اى رساندند. و من اى معبود من 

مى گویم: دارم  یقین  و  ایمان  که  حالى  در  و  و  و توانم  طاقت  مقدار  و  کوشش  و  تمام تالش  با  مى دهم  شهادت 

حمد سزاوار خداوندى است که فرزندى نگرفته تا ارث برنده باشد و براى او شریکى در پادشاهى و حاکمیت اش 

ـي، َوَنْوِمـي َوَیْقَظِتـي َوُسـُکوِني َوَحَرکٰاِت  ـِت اْالَْرُض ِمنِّ َقلَّ
َ
ِرضٰاِعـي، َومـٰا أ

ْحقٰاِب 
َ
ْن َلْو حٰاَوْلـُت َواْجَتَهْدُت َمَدی اْالَْعصـٰاِر َواْأل

َ
ُرُکوِعـي َوُسـُجوِدي، أ

ْنُعِمـَك َمـا اْسـَتَطْعُت َذِلـَك ِإّال 
َ
ِحـَدٍة ِمـْن أ َي ُشـْکَر واٰ َودِّ

ُ
ْن أ
َ
ْرُتهـٰا أ َلـْو ُعمِّ

َبدًا َجِدیـدًا، َوَثنـٰاًء طٰاِرفـًا َعِتیدًا، 
َ
ـَك اْلُموِجـِب َعَلـيَّ ِبـِه ُشـْکَرَك أ ِبَمنِّ

ْن ُنْحِصَي َمـدٰی ِإْنعٰاِمَك 
َ
نٰاِمـَك أ

َ
وَن ِمْن أ َنا َواْلعـٰادُّ

َ
َجـْل َوَلـْو َحَرْصُت أ

َ
أ

ّنٰی َذِلَك 
َ
َمدًا، َهْیهـٰاَت أ

َ
ْحَصْینٰاُه أ

َ
سـٰاِلِفِه َوآِنِفِه، مٰا َحَصْرنـٰاُه َعـَددًا، َوٰال أ

وا ِنْعَمَة  َبـِإ الّصـاِدِق: (َوِإْن َتُعـدُّ ْنـَت اْلُمْخِبـُر ِفـي ِکتٰاِبـَك الّناِطـِق َوالنَّ
َ
َوأ

ْنَزْلَت 
َ
ْنِبیٰاُوَك َوُرُسـُلَك مـٰا أ

َ
ُهمَّ َوأ للَّ

َ
الّلـِه ال ُتْحُصوهـٰا)(۱) َصـَدَق ِکتٰاُبَك، أ

نِّي یـٰا ِإٰلِهي 
َ
َعَلْیهـٰا ِمـْن َوْحِیـَك، َوَشـَرْعَت َلهـٰا َوِبهـٰا ِمـْن ِدیِنـَك، َغْیـَر أ

ُقوُل ُمْوِمنـًا ُموِقنًا: 
َ
ي َوَمْبَلـِغ طٰاَقِتي َوُوْسـِعي، َوأ ْشـَهُد ِبَجْهـِدي، َوِجـدِّ

َ
أ

َیُکـْن  َوَلـْم  َمْوُروثـًا،  َفَیُکـوَن  َوَلـدًا  ِخـْذ  َیتَّ َلـْم  ـِذي  َالَّ ـِه  ِللَّ َاْلَحْمـُد 
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نمى باشد تا در آنچه ایجاد کرده با او ضّدیت نماید و از ضعف و خوارى برایش سرپرستى نمى باشد تا تکیه گاه او باشد و 

او را یارى نماید، پس او پاك و منّزه است و او پاك و منزه است اگر در آسمان و زمین معبودى جز خدا بود 

هر آینه به فساد و تباهى کشیده مى شد و نابود مى گشت. پاك و منّزه است خداوند یکتاى بى همتاى بى نیاز که 

فرزند ندارد و فرزند کسى نیست و براى او هیچ شبهى و مشابهى نمى باشد. سپاس و ستایش خداوند را سپاس و 

ستایشى که با سپاس و ستایش فرشتگان مقّرب و پیامبران مرسل او برابرى کند..و درود خداوند بر برگزیده اش 

حضرت محّمد پایان بخش انبیاء و برخاندان پاك و پاکیزه و مخلص آن حضرت..

خداوندا ترس مرا از خودت به گونه اى قرار بده که گویا تو را مى بینم و با تقواى نسبت به خود سعادتمند گردان 

و با معصیت و نافرمانیت بدبخت مساز و در حکم و فرمانت براى من خیر بخواه و تقدیر مبارکى برایم اختیار فرما تا 

آنکه دوست نداشته باشم تعجیل شود در آنچه تو تأخیر انداخته اى و تأخیر شود در آنچه تو تعجیل نموده اى، خداوندا 

دیدگانم  در  نور  و  عملم  در  اخالص  و  قلبم  در  یقین  و  نفسم  در  مرا  بى نیازى 

ِل َفُیْرِفَدُه  ُه ِفیَما ِاْبَتـَدَع، َو ٰال َوِلـيٌّ ِمَن الـذُّ یٌك ِفـي اْلُمْلِك َفُیضـٰادَّ َلـُه َشـِر

ـُه َلَفَسـَدتا  ِفیمـٰا َصَنـَع، َفُسـْبحٰاَنُه، ُسـْبحٰاَنُه َلـْو کٰاَن ِفیِهمـٰا آِلَهـٌة ِإالَّ اللَّ

ِذي َلـْم َیِلْد َوَلـْم ُیوَلْد  َمِد الَّ ِحـِد اْالََحـِد الصَّ َرتـٰا، ُسـْبحٰاَن الّلـِه اْلواٰ َوَتَفطَّ

ـِه َحْمـدًا ُیعـٰاِدُل َحْمـَد َمٰالِئَکِتـِه  َحـٌد. َاْلَحْمـُد ِللَّ
َ
َوَلـْم َیُکـْن َلـُه ُکُفـوًا أ

ـٍد خٰاَتِم  ـُه َعلـٰی ِخَیَرِتـِه ُمَحمَّ ـی اللَّ ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، َوَصلَّ
َ
ِبیـَن َوأ اْلُمَقرَّ

َم. یَن اْلُمْخَلِصیَن َوَسـلَّ ِبیـَن الّطاِهِر یِّ یـَن َوآِلـِه الطَّ ِبیِّ النَّ

سـپس بـه مسـألت پرداخت و در دعا کوشـش نمـود و در حالی که اشـک از 
دیـدگان مبارکش روان بـود، عرض کرد:

َك، َوٰالُتْشـِقِني  ْسـِعْدِني ِبَتْقواٰ
َ
َك، َوأ راٰ

َ
نِّـي أ

َ
ْخشـٰاَك َکأ

َ
ُهـمَّ اْجَعْلِنـي أ للَّ

َ
أ

ِحبَّ 
ُ
ِبَمْعِصَیِتـَك، َوِخْر ِلـي ِفي َقضٰاِئَك، َوبـٰاِرْک ِلي ِفي َقـَدِرَك، َحّتٰی ٰالأ

ُهـمَّ اْجَعـْل ِغنٰاِئـي ِفـي  للَّ
َ
ْلـَت. أ ِخیـَر مـٰا َعجَّ

ْ
ـْرَت، َوٰالَتأ خَّ

َ
َتْعِجیـَل مـٰا أ

ـوَر ِفي َبَصِري،  ْخٰالَص ِفـي َعَمِلي، َوالنُّ َنْفِسـي، َواْلَیِقیـَن ِفي َقْلِبـي، َواْالِ
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را  چشمم  و  گوش  و  ساز  مند  بهره  جوارحم  و  اعضاء  از  مرا  و  بده.  قرار  دینم  در  آگاهى  و  بصیرت  و 

من  به  او  مورد  در  مرا  آرزوى  و  انتقام  و  کن  یارى  کند  ستم  من  به  که  کسى  بر  مرا  و  گردان  من  وارث 

گناهم  و  خطا  و  بپوشان  مرا  عیب  و  کن  برطرف  مرا  اندوه  خداوندا  فرما.  روشن  بدان  مرا  چشم  و  بنمایان 

من  معبود  اى  من  براى  ده  قرار  و  فرما  آزاد  دارم  گرو  در  آنچه  و  ساز،  دور  من  از  مرا  شیطان  و  بیامرز،  را 

دنیا. و  آخرت  در  عالى  مرتبه 

خداوندا حمد سزاوار تو است که مرا آفریدى و شنوا و بینا قرار دادى و حمد و ستایش سزاوار تو است که 

مرا آفریدى و به خاطر رحمتت بر من خلقم را متعادل و بدون عیب و نقص قرار دادى و تو از آفرینش من بى نیاز 

بودى، پروردگارا به لطفى که مرا آفریدى و معتدل نمودى آفرینشم را، پروردگارا به لطفى که مرا ایجاد کردى و ظاهرم 

را آراسته نمودى، پروردگارا به لطفى که به من احسان نمودى و عافیت بخشیدى، پروردگارا به لطفى که مرا حفظ کردى 

و توفیقم مرحمت نمودى، پروردگارا به لطفى که به من نعمت دادى و هدایتم کردى.  پروردگارا به لطفى که به من لطف 

کردى و از هر چیز عطا فرمودى، پروردگارا به لطفى که به من خوردنى و نوشیدنى مرحمت کردى، پروردگارا به لطفى 

ِرِحـي، َواْجَعـْل َسـْمِعي َوَبَصـِري  ْعِنـي ِبَجواٰ َواْلَبِصیـَرَة ِفـي ِدیِنـي، َوَمتِّ

ِبي،  ِرِنـي ِفیِه َثـأِري َوَمآِر
َ
ـي، َواْنُصْرِنـي َعلـٰی َمـْن َظَلَمِني، َوأ ِرَثْیـِن ِمنِّ اْلواٰ

َواْغِفـْر  َعْوَرِتـي،  َواْسـُتْر  َبِتـي،  ُکْر اْکِشـْف  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ َعْیِنـي.  ِبَذِلـَك  ِقـرَّ 

َ
َوأ

 َشـْیطاِني، َوُفـَك ِرهٰاِنـي، َواْجَعـْل ِلـي یـٰا ِإٰلِهـي 
ْ
ِلـي َخِطیَئِتـي، َواْخَسـأ

ِخَرِة َواْالُولٰی. َرَجَة اْلُعْلیٰا ِفي اْالٰ الدَّ

ُهـمَّ َلـَك اْلَحْمـُد َکمـٰا َخَلْقَتِنـي َفَجَعْلَتِنـي َسـِمیعًا َبِصیـرًا، َوَلـَك  للَّ
َ
أ

اْلَحْمـُد َکمـٰا َخَلْقَتِني َفَجَعْلَتِنـي َخْلقًا َسـِوّیًا، َرْحَمًة ِبي، َوَقـْد ُکْنَت َعْن 

ْحَسـْنَت 
َ
َتِني َفأ

ْ
ْنَشـأ

َ
ْلَت ِفْطَرِتي، َربِّ ِبمٰا أ َتِني َفَعدَّ

ْ
َخْلِقـي َغِنّیًا، َربِّ ِبمٰا َبَرأ

َتِني  ْحَسـْنَت ِإَليَّ َوِفـي َنْفِسـي عٰاَفْیَتِني، َربِّ ِبمـٰا َکَالْ
َ
ُصوَرِتـي، َربِّ ِبمـٰا أ

ْوَلْیَتِنـي، َوِمْن ُکلِّ 
َ
ْنَعْمـَت َعَلـيَّ َفَهَدْیَتِني، َربِّ ِبمـٰا أ

َ
ْقَتِنـي، َربِّ ِبمـٰا أ َوَوفَّ

ْقَنْیَتِني، 
َ
ْغَنْیَتِنـي َوأ

َ
ْطَعْمَتِني َوَسـَقْیَتِني، َربِّ ِبمٰا أ

َ
ْعَطْیَتِنـي، َربِّ ِبمٰا أ

َ
َخْیـٍر أ
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که مرا بى نیاز ساختى و خشنود نمودى، پروردگارا به لطفى که مرا کمک کردى  وعزیز گردانیدى، پروردگارا به لطفى که 

مرا از پوششى پاك و با صفا پوشاندى و از روزى کفایت کننده ات برایم آسان نمودى و هموار ساختى، بر محّمد و آل محّمد 

علیهم السالم درود فرست و مرا در سختى ها و بالهاى روزگار و غم و اندوه و حوادث روزها و شب ها مدد رسان، و مرا از 

ترس و وحشت دنیا و گرفتارى هاى آخرت نجات بده، و مرا از شّر آنچه ستمگران در روى زمین انجام مى دهند کفایت کن، 

جانم  به  نسبت  و  فرما  حفظ  مرا  مى کنم  حذر  چه  آن  از  و  کن  کفایت  مرا  مى ترسم  آنچه  از  خداوندا 

ودینم از من حراست نما، و در سفرم مرا حافظ باش و نسبت به خانواده و مالم و ثروتم مرا جانشین باش 

گردان،  عظمت  با  مردم  چشم  در  و  خوار  مرا  خودم  نفس  در  و  ده،  برکت  کرده اى  روزى  مرا  آنچه  در  و 

مگردان،  رسوا  مرا  باطنم  به  و  مساز،  مفتضح  مرا  گناهانم  به  و  بدار،  سالمت  انس  و  جن  شّر  از  و 

و به عملم مرا مبتال مفرما، و و نعمت هایت را از من سلب مکن و به غیر خودت مرا وامگذار، معبود من، 

به چه کسى مرا واگذار مى کنى، به نزدیکانم تا با من روابط خود را قطع کنند یا به افراد بیگانه که با چهرهاى گرفته 

برخورد کنند یا به افرادى که مرا ضعیف شمرند در حالى که تو پروردگار من و مالک امور من و اختیاردار من هستى 

ـْرَت  ْلَبْسـَتِني ِمْن ِسـْتِرَك الّصاِفي َوَیسَّ
َ
ْعَزْزَتِني، َربِّ ِبمٰا أ

َ
َعْنَتِني َوأ

َ
َربِّ ِبمٰا أ

ـي  ِعنِّ
َ
َوأ ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  اْلکٰاِفـي،  ُصْنِعـَك  ِمـْن  ِلـي 

ِل  ْهـواٰ
َ
ِنـي ِمـْن أ ّیـاِم، َوَنجِّ یٰاِلـي َواْالَ ُهـوِر، َوُصـُروِف اللَّ ِئـِق الدُّ َعلـٰی َبواٰ

ِخـَرِة، َواْکِفِني َشـرَّ مـٰا َیْعَمـُل الّظاِلُموَن ِفـي اْالَْرِض. بـٰاِت اْالٰ ْنیـٰا َوُکُر الدُّ

ْحـَذُر َفِقِنـي، َوِفـي َنْفِسـي َوِدیِنـي 
َ
خـٰاُف َفاْکِفِنـي، َومـٰا أ

َ
ُهـمَّ مـٰا أ للَّ

َ
أ

َفاْخُلْفِنـي،  َومٰاِلـي  ْهِلـي 
َ
أ َوِفـي  َفاْحَفْظِنـي،  َسـَفِري  َوِفـي  َفاْحُرْسـِني، 

ْعُیـِن الّنـاِس 
َ
ْلِنـي، َوِفـي أ َوِفیمـٰا َرَزْقَتِنـي َفبـٰاِرْک ِلـي، َوِفـي َنْفِسـي َفَذلِّ

ْمِني، َوِبُذُنوِبـي َفٰالَتْفَضْحِني،  ْنـِس َفَسـلِّ ْمِنـي، َوِمْن َشـرِّ اْلِجنِّ َواْالِ َفَعظِّ

َفٰالَتْسـُلْبِني   َوِنَعَمـَك  َتْبَتِلِنـي،  َفـٰال  َوِبَعَمِلـي  َفٰالُتْخِزِنـي،  یَرِتي  َوِبَسـِر

یٍب  [تبسـلني]، َوِإلـٰی َغْیـِرَك َفٰالَتِکْلِنـي، ِإٰلِهـي ِإلـٰی َمـْن َتِکُلِنـي ِإلـٰی َقِر

ْنَت 
َ
ْم ِإَلی اْلُمْسـَتْضَعِفیَن ِلـي، َوأ

َ
َمِنـي، أ ْم ِإلـٰی َبِعیـٍد َفَیَتَجهَّ

َ
َفَیْقَطَعِنـي، أ
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به سوى تو شکوه مى کنم از غربتم و دورى سرایم و خوارى و بى ارزش بودنم نزد کسى که او را مالک امورم و اختیار دارم ساخته اى.

باکى  هیچ  نکنى  غضب  من  بر  تو  اگر  واردمساز،  و  روامدار  من  بر  را  خود  غضب  و  خشم  من  معبود 

است. دوست داشتنى تر  و  وسیع تر  من  براى  عافیتت  آنکه  جز  منزهى،  و  پاك  تو  ندارم، 

را  تاریکى ها  و  ساخته  روشن  را  زمین  و  آسمان ها  که  تو  وجه  نور  به  مى خواهم  تو  از  پروردگارا 

بر  کرده اى  غضب  که  حالى  در  مرا  که  گردیده  اصالح  آن  وسیله  به  آخرین  و  اولین  امر  و  نموده  برطرف 

من نمیرانى و خشمت را بر من فرود نیاورى، تو را سزد که مرا کیفر دهى تا خشنود گردى پیش از آن.

کعبه  خانه  و  الحرام  مشعر  و  مّکه  شهر  پروردگار  اى  نیست،  تو  جز  شایسته اى  معبود 

دادى، قرار  امن  محّل  مردم  براى  را  آن  و 

فضلش  به  که  کسى  اى  نموده،  پوشى  چشم  بزرگ  گناهان  از  بردباریش  و  حلم  با  که  کسى  اى 

سرمایه  اى  است،  فرموده  فراوان  عطاى  بزرگواریش  و  کرم  به  که  کسى  اى  کرده،  سرازیر  را  نعمت 

سرپرست  و  صاحب  اى  گرفتارى،  در  من  فریادرس  اى  تنهایى،  در  من  همراه  اى  سختى،  در  من  پشتوانه  و 

ِنـي َعلٰی َمْن  ِري َوَهواٰ َبِتي َوُبْعـَد داٰ ْشـُکو ِإَلْیـَك ُغْر
َ
ْمِري، أ

َ
ـي َوَمِلیُك أ بِّ َر

ْمـِري. ِإٰلِهـي َفٰالُتْحِلـْل َعَلـيَّ َغَضَبـَك، َفـِإْن َلـْم َتُکـْن َغِضْبَت 
َ
ْکَتـُه أ َملَّ

ْوَسـُع ِلي، 
َ
نَّ عٰاِفَیَتَك أ

َ
بٰاِلـي، ُسـْبحٰاَنَك َغْیـَر أ

ُ
َعَلـيَّ َفـٰال أ

ُت،  ـمٰاواٰ ْشـَرَقْت َلـُه اْالَْرُض َوالسَّ
َ
ِذي أ ُلَك یـٰا َربِّ ِبُنـوِر َوْجِهـَك الَّ

َ
ْسـأ

َ
َفأ

ْن ٰالُتِمیَتِني 
َ
یـَن، أ ِخِر  ِلیـَن َواْالٰ

 وَّ

ْمـُر اْالَ
َ
ُلمـٰاِت، َوَصَلـَح ِبـِه أ َوَکَشـْفَت ِبـِه الظُّ

َعلـٰی َغَضِبـَك، َوٰالُتْنِزَل ِبي َسـَخَطَك َلَك اْلُعْتبـٰی َحّتٰی َتْرضـٰی َقْبَل َذِلَك.

ِم، َواْلَبْیـِت اْلَعِتیِق  ِم َواْلَمْشـَعِر اْلَحراٰ ْنـَت، َرُب اْلَبَلِد اْلَحـراٰ
َ
ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ

ْمنًا، 
َ
ْحَلْلَتـُه اْلَبَرَکـَة، َوَجَعْلَتُه ِللّنـاِس أ

َ
ـِذي أ الَّ

ْعمٰاَء ِبَفْضِلِه، یٰا  ْسـَبَغ النَّ
َ
ُنوِب ِبِحْلِمِه، یٰا َمْن أ یـٰا َمْن َعفٰا َعْن َعِظیِم الذُّ

ِتي، یٰا صٰاِحِبي ِفي َوْحَدِتي،  ِتي ِفي ِشـدَّ یَل ِبَکَرِمِه، یٰا ُعدَّ ْعَطی اْلَجِز
َ
َمـْن أ

ِهیَم  ي ِفـي ِنْعَمِتي، یـٰا ِإٰلِهي َوِإٰلـَه آبٰاِئـي ِإْبراٰ َبِتي، یـٰا َوِلیِّ یـٰا ِغیٰاِثـي ِفـي ُکْر
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تورات  کننده  نازل  برگزیده اش،  خاندان  و  پیامبران  خاتم  محّمد  حضرت  پروردگار  و  اسرافیل،  و 

میکائیل  و  جبرئیل  پروردگار  و  یعقوب،  و  اسماعیل  و  ابراهیم  پدرانم  معبود  و  من  معبود  اى  نعمتم،  در  من 

حکمت، از  پر  قرآن  و  یس  و  طه  و  کهیعص  کننده  نازل  و  فرقان،  و  زبور  و  انجیل  و 

زمین  و  سازد،  درمانده  و  افکند  رنج  به  مرا  وسعتش  با  گوناگون  راه هاى  که  هنگامى  من  پناه  اى 

از  درگذرنده  اى  بودم،  شدگان  هالك  از  رحمتت  نبود  اگر  و  آید،  تنگ  من  بر  گستردگى اش  همه  با 

دشمنانم  بر  من  یارى  با  تو  بودم،  رسواشدگان  از  نبود  من  بر  تو  پوشى  پرده  اگر  و  من،  گناه  و  لغزش 

بودم، خوردگان  شکست  از  آینه  هر  نبود  تو  یارى  اگر  و  کننده اى  تأیید  مرا 

عزیز  او  عّزت  پرتو  در  او  اولیاء  و  داده  اختصاص  خود  به  را  رفعت  و  بودن  مرتبه  بلند  که  کسى  اى 

او  حمله هاى  و  او  و  اقتدار  از  و  افکنده اند  گردن  به  او  برابر  در  ذّلت  یوغ  پادشاهان  که  کسى  اى  هستند، 

مى آورد  روزگار ها  و  زمان ها  که  غیبى  و  مى کند  پنهان  سینه ها  که  را  آنچه  و  چشم ها  خیانت  ترسانند. 

کسى  اى  او،  جز  او  چیست  نمى داند  که  کسى  اى  او،  جز  او  است  چگونه  نمى داند  که  کسى  اى  مى داند، 

ِفیَل،  َوِإْسـمٰاِعیَل َوِإْسـحٰاَق َوَیْعُقـوَب، َوَربَّ َجْبَرِئیـَل َوِمیکٰاِئیـَل َوِإْسـراٰ

ْنِجیِل ِة َواْالِ ـْوراٰ یـَن َوآِلـِه اْلُمْنَتَجِبیـَن، ُمْنـِزَل التَّ ِبیِّ ـٍد خٰاَتـِم النَّ َوَربَّ ُمَحمَّ

ُبوِر َواْلُفْرقٰاِن، َوُمْنِزَل کهیعص َوطه َویس َواْلُقْرآِن اْلَحِکیِم،  َوالزَّ

ِهُب ِفي َسـَعِتهٰا َوَتِضیُق ِبـَي اْالَْرُض  ْنـَت َکْهِفـي ِحیـَن ُتْعِییِنـي اْلَمذاٰ
َ
 أ

ْنـَت ُمِقیـُل َعْثَرِتي، 
َ
ِبُرْحِبهـٰا، َوَلـْو ٰال َرْحَمُتـَك َلُکْنـُت ِمـَن اْلهٰاِلِکیـَن، َوأ

ْصـِر  ـِدي ِبالنَّ ْنـَت ُمَویِّ
َ
َوَلـْوٰال ِسـْتُرَك ِإّیـاَي َلُکْنـُت ِمـَن اْلَمْفُضوِحیـَن، َوأ

ْعداِئـي، َوَلـْو ٰال َنْصـُرَك ِإّیـاَي َلُکْنـُت ِمـَن اْلَمْغُلوِبیَن، 
َ
َعلـٰی أ

وَن، یـٰا  ِه َیْعَتـزُّ ْوِلیـٰاُوُه ِبِعـزِّ
َ
ْفَعـِة، َفأ ـُموِّ َوالرِّ یـٰا َمـْن َخـصَّ َنْفَسـُه ِبالسُّ

ِتِه  ْعنٰاِقِهـْم َفُهـْم ِمْن َسـَطواٰ
َ
ـِة َعَلـی أ َمـْن َجَعَلـْت َلـُه اْلُمُلـوُك ِنیـَر اْلَمَذلَّ

ِتي ِبِه 
ْ
ـُدوُر، َوَغْیَب مـٰا َتأ ْعُیـِن َومـا ُتْخِفي الصُّ خٰاِئُفـوَن، َیْعَلـُم خاِئَنـَة اْالَ

ُهـوُر، یـٰا َمْن ٰالَیْعَلـُم َکْیَف ُهَو ِإّال ُهـَو، یٰا َمْن ٰالَیْعَلـُم مٰا ُهَو  ْزِمَنـُة َوالدُّ اْالَ
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که  کسى  اى  نمودى،  مسدود  آسمان  با  را  هوا  و  پوشاندى  را  آن  و  گسترانیده  آب  روى  را  زمین  که 

نمى گردد، قطع  هرگز  که  احسانى  و  خیر  صاحب  اى  است،  او  براى  نام ها  گرامى ترین 

او  کننده  خارج  اى  و  یوسف  نجات  براى  علف  و  آب  بى  بیابان  آن  در  سوارانى  کردى  مقّدر  آنکه  اى 

آنکه  از  بعد  یعقوب  به  او  بازگرداننده  و  بود،  عبد  آنکه  از  بعد  پادشاهى  منصب  در  او  قراردهنده  و  چاه  از 

بیچارگى  کننده  برطرف  اى  بود،  اندوهگین  او  و  شده  کور  و  گردیده  سفید  غم  و  حزن  شّدت  از  چشمانش 

عمرش،  شدن  تمام  و  سن  کهولت  از  بعد  فرزندش  ذبح  از  ابراهیم  دست  دو  نگهدارنده  و  اّیوب،  از  بال  و 

تنها  و  فرد  را  او  و  فرمودى  مرحمت  را  یحیى  او  به  و  رساندى  اجابت  به  را  زکریا  دعاى  که  کسى  اى 

اسرائیل  بنى  براى  را  دریا  که  کسى  اى  نمودى،  خارج  ماهى  شکم  از  را  یونس  که  کسى  اى  نکردى،  رها 

شکافت و آنان را نجات داد و فرعون و لشکریانش را از غرق شدگان قرار داد. اى کسى که بادها را براى 

که  کسى  اى  نکرد.  شتاب  نافرمانش  بندگان  کیفر  بر  که  کسى  اى  فرستاد،  خود  رحمت  پیشاپیش  بشارت 

مى خوردند  را  او  روزى  او،  نعمت  در  کردند  صبح  که  حالى  در  طوالنى  انکار  از  بعد  داد  نجات  را  ساحران 

ـمٰاِء، یٰا َمْن  َء ِبالسَّ ِإّال ُهـَو، یـٰا َمـْن َکَبـَس اْالَْرَض َعَلی اْلمٰاِء َوَسـدَّ اْلَهـواٰ

َبدًا، 
َ
ـِذي ٰالَیْنَقِطـُع أ ْکـَرُم اْالَْسـمٰاِء، یـٰا َذا اْلَمْعُروِف الَّ

َ
َلـُه أ

 ، ْکِب ِلُیوُسـَف ِفـي اْلَبَلـِد اْلَقْفـِر، َوُمْخِرَجُه ِمـَن اْلُجبِّ ـَض الرَّ یـٰا ُمَقیِّ

ـْت  ْن ِاْبَیضَّ
َ
ُه َعلـٰی َیْعُقـوَب َبْعـَد أ دَّ ـِة َمِلـکًا، یـٰا راٰ َوجٰاِعَلـُه َبْعـَد اْلُعُبوِدیَّ

وَب،  یُّ
َ
ـرِّ َواْلَبْلـوٰی َعـْن أ َعْینـاُه ِمـَن اْلُحـْزِن َفُهـَو َکِظیـٌم، یٰا کٰاِشـَف الضُّ

ِه َوَفنٰاِء ُعْمـِرِه، یٰا َمِن  ِهیـَم َعـْن ِذْبِح اْبِنِه َبْعـَد ِکَبِر ِسـنِّ َوُمْمِسـَك َیـَدْي ِإْبراٰ

ْخَرَج 
َ
ّیـا َفَوَهَب َلُه َیْحیـٰی َوَلْم َیَدْعُه َفـْردًا َوِحیدًا، یـٰا َمْن أ اْسـَتجٰاَب ِلَزَکِر

ْنجٰاُهْم 
َ
ِئیَل َفأ ُیوُنـَس ِمـْن َبْطـِن اْلُحـوِت، یٰا َمـْن َفَلـَق اْلَبْحـَر ِلَبِنـي ِإْسـراٰ

ٍت  ـراٰ یٰاَح ُمَبشِّ ْرَسـَل الرِّ
َ
َوَجَعـَل ِفْرَعـْوَن َوُجُنوَدُه ِمـَن اْلُمْغَرِقیـَن،  یٰا َمْن أ

ـْل َعلـٰی َمْن َعصـٰاُه ِمـْن َخْلِقـِه، یٰا  َبْیـَن َیـَدْي َرْحَمِتـِه، یـٰا َمـْن َلـْم ُیَعجِّ

ـَحَرَة ِمـْن َبْعـِد ُطـوِل اْلُجُحـوِد، َوَقْد َغـَدْوا ِفـي ِنْعَمِتِه  َمـِن اْسـَتْنَقَذ السَّ
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و غیر او را پرستش مى کردند با او مخالفت و ضّدیت مى نمودند و رسوالن او را تکذیب مى کردند.

جاودانه  و  همیشه اى  اى  نیست،  تو  براى  همتایى  آورنده،  پدید  اى  کننده،  آغاز  اى  خدا،  اى  خدا،  اى 

به  کننده  قیام  اى  مردگان،  کنندة  زنده  اى  نبوده،  زنده اى  که  زمان  آن  در  زنده  اى  نیست،  برایت  پایانى  که 

جزادادن بر هر کسى به آنچه کسب کرده است، 

اى آنکه شکر من براى او اندك بوده و او محرومم نساخته و خطایم بزرگ بود  و او رسوایم نساخت و مرا 

بر معصیت و نافرمانى دید و مرا خوار نفرمود. اى آنکه مرا در کودکى حفظ کرد، اى آنکه مرا در بزرگسالى 

روزى داد، اى آنکه الطافش نزد من غیر قابل شمارش است، اى آنکه نعمت هاى او نزد من پاداشى داده نمى شود، 

و اى آنکه با خیر و احسان با من رفتار کرد و من با بدى و نافرمانى با او رفتار کردم، اى آنکه مرا به ایمان 

هدایت کرد پیش از آنکه شکر در برابر احسان را بشناسم، اى آنکه در حال بیمارى او را خواندم و او شفایم 

داد، و عریان بودم مرا پوشاند، و گرسنه بودم مرا غذا داد و تشنه بودم مرا سیراب نمود، و ذلیل بودم مرا عزیز 

گردانید و نادان بودم مرا معرفت آموخت، و تنها بودم زیاد گردانید نفراتم را، غایب  و دور از وطن بودم مرا 

ُبوا ُرُسـَلُه،  وُه، َونٰاُدوُه، َوَکذَّ ُکُلـوَن ِرْزَقـُه، َوَیْعُبُدوَن َغْیَرُه، َوَقـْد حٰادُّ
ْ
َیأ

ِئــُم ٰالَنفــٰاَد  ــُه، یــٰا َبــِديُء، یــٰا َبِدیــُع، ٰالِنــدَّ َلــَك، یــٰا داٰ ــُه، یــٰا َاللَّ یــٰا َاللَّ

ــٌم  ــَو قاِئ ــْن ُه ــٰا َم ــی، ی ــَي اْلَمْوَت ــٰا ُمْحِی ، ی ــَن ٰالَحــيَّ ــيُّ ِحی ــٰا َح ــَك، ی َل

َعلــٰی ُکلِّ َنْفــٍس ِبمــٰا َکَســَبْت، 

َفَلـْم  َخِطیَئِتـي  َوَعُظَمـْت  َیْحِرْمِنـي،  َفَلـْم  ُشـْکِري  َلـُه  َقـلَّ  َمـْن  یـٰا 

َیْفَضْحِنـي َوَرآِنـي َعَلـی اْلَمعٰاِصـي َفَلـْم َیْشـَهْرِني، یـٰا َمـْن َحِفَظِنـي ِفي 

یٰاِدیِه ِعْنـِدي ٰالُتْحَصی، َوِنَعُمُه 
َ
ِصَغـِري، یٰا َمـْن َرَزَقِني ِفي ِکَبِري، یٰا َمـْن أ

سـٰاَءِة  ْحسـٰاِن، َوعٰاَرْضُتـُه ِباْالِ ٰالُتجـٰاَزی، یـٰا َمـْن عٰاَرَضِنـي ِباْلَخْیـِر َواْالِ

ْمِتنٰاِن،  ْعـِرَف ُشـْکَر اْالِ
َ
ْن أ
َ
یمٰاِن ِمْن َقْبـِل أ ِنـي ِلْالِ َواْلِعْصیـٰاِن، یـٰا َمـْن َهداٰ

ْشـَبَعِني، 
َ
یٰانـًا َفَکسـٰاِني، َوجٰاِئعًا َفأ یضـًا َفَشـفٰاِني، َوُعْر یـٰا َمـْن َدَعْوُتُه َمِر

َوَوِحیـدًا  َفِنـي،  َفَعرَّ َوجٰاِهـًال  ِنـي،  َعزَّ
َ
َفأ َوَذِلیـًال  ِنـي،  ْرواٰ

َ
َفأ َوَعْطشـٰانًا 
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بازگردانید، و تهیدست بودم مرا بى نیاز ساخت، یارى طلب کردم مرا یارى کرد، و بى نیازى داشتم آن را از من 

سلب نکرد، در تمام اینها من سکوت کردم و او ابتدا کرد و بدون سؤال عطا کرد.

حمد و ستایش از آِن تو است اى آنکه از لغزش من چشم پوشى کرد و اندوهم را برطرف نمود و دعایم را 

به اجابت رسانید و عیبم را پوشانید و گناهم را آمرزید و خواسته ام را به من رسانید و مرا بر دشمنم یارى نمود 

و اگر نعمت هایت و الطافت و بخشش هاى بزرگوارانه ات را بخواهم شماره کنم نخواهم توانست. 

نمودى،  زیبا  که  تویى  کردى،  احسان  که  تویى  دادى،  نعمت  که  تویى  من،  موالى  اى 

که  تویى  دادى،  روزى  که  تویى  گردانیدى،  کامل  که  تویى  فرمودى،  تفّضل  که  تویى 

تویى  بخشیدى،  ثروت  که  تویى  ساختى،  نیاز  بى  که  تویى  کردى،  عطا  که  تویى  بخشیدى،  توفیق 

بخشیدى، مصونیت  که  تویى  نمودى،  هدایت  که  تویى  کردى،  کفایت  که  تویى  دادى،  مأوى  که 

که  تویى  گرفتى،  نادیده  که  تویى  آمرزیدى،  که  تویى  پوشیدى،  که  تویى   

تویى  نمودى،  تأیید  که  تویى  کردى،  کمک  که  تویى  مددرساندى،  که  تویى  گردانیدى،  عزیز 

ْغنٰاِنـي، َوُمْنَتِصـرًا َفَنَصَرِنـي، َوَغِنّیـًا 
َ
ِنـي، َوُمِقـالًّ َفأ َرِنـي، َوغٰاِئبـًا َفَردَّ َفَکثَّ

ِني، 
َ
ْمَسـْکُت َعـْن َجِمیِع َذِلـَك َفاْبَتَدأ

َ
َفَلْم َیْسـُلْبِني، َوأ

جٰاَب 
َ
َبِتـي، َوأ َس ُکْر قـٰاَل َعْثَرِتـي، َوَنفَّ

َ
ـْکُر، یٰا َمْن أ َفَلـَك اْلَحْمـُد َوالشُّ

َغِنـي َطِلَبِتـي، َوَنَصَرِني َعلٰی  َدْعَوِتـي، َوَسـَتَر َعْوَرِتـي، َوَغَفـَر ُذُنوِبـي، َوَبلَّ

ْحِصیهٰا، 
ُ
ِئَم ِمَنِحـَك ٰال أ ُعـدَّ ِنَعَمـَك َوِمَنَنـَك َوَکراٰ

َ
ي، َوِإْن أ َعـُدوِّ

ْجَمْلَت، 
َ
ِذي أ ْنَت الَّ

َ
ْحَسـْنَت، أ

َ
ِذي أ ْنَت الَّ

َ
ْنَعْمَت، أ

َ
ِذي أ ْنَت الَّ

َ
یٰا َمْوٰالَي، أ

ِذي  ْنَت الَّ
َ
ـِذي َرَزْقـَت، أ ْنَت الَّ

َ
ْکَمْلَت، أ

َ
ـِذي أ ْنـَت الَّ

َ
ْفَضْلَت، أ

َ
ـِذي أ ْنـَت الَّ

َ
أ

ْنَت 
َ
ْقَنْیَت، أ

َ
ـِذي أ ْنَت الَّ

َ
ْغَنْیـَت، أ

َ
ِذي أ ْنـَت الَّ

َ
ْعَطْیَت، أ

َ
ـِذي أ ْنَت الَّ

َ
ْقـَت، أ َوفَّ

ِذي َعَصْمَت،  ْنـَت الَّ
َ
ِذي َهَدْیَت، أ ْنـَت الَّ

َ
ِذي َکَفْیَت، أ ْنَت الَّ

َ
ـِذي آَوْیـَت، أ الَّ

ِذي  ْنـَت الَّ
َ
َقْلـَت، أ

َ
ـِذي أ ْنَت الَّ

َ
ـِذي َغَفـْرَت، أ ْنـَت الَّ

َ
ـِذي َسـَتْرَت، أ ْنـَت الَّ

َ
أ

ْدَت،  یَّ
َ
ـِذي أ ْنـَت الَّ

َ
ـِذي َعَضـْدَت، أ ْنـَت الَّ

َ
َعْنـَت، أ

َ
ـِذي أ ْنـَت الَّ

َ
ْعـَزْزَت، أ

َ
أ
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و  برتر  داشتى،  گرامى  که  تویى  دادى،  عافیت  که  تویى  بخشیدى،  شفا  که  تویى  کردى،  یارى  که 

است، تو  آِن  از  همواره  شکر  و  سزد  را  تو  پیوسته  ستایش  و  حمد  من،  پروردگار  اى  مرتبه اى  بلند 

که  منم  کردم،  خطا  که  منم  بیامرز،  مرا  پس  دارم  گناهانم  به  اعتراف  من  معبود  اى  من  و 

منم  گرفم،  بدى  به  تصمیم  که  منم  نمودم،  نادانى  که  منم  ورزیدم،  غفلت 

وعده  که  منم  نمودم،  بدى  عمد  روى  از  که  منم  کردم،  اعتماد  بى جهت  که  منم  نمودم،  اشتباه  و  سهو  که 

مى کنم  اعتراف  که  منم  کردم،  اقرار  که  منم  شکستم،  پیمان  که  منم  نمودم،  وعده  خلف  که  منم  کردم، 

بندگان  گناه  آنکه  اى  بیامرز،  را  آن ها  پس  گناهم،  به  مى کنم  اقرار  و  من،  نزد  و  من  بر  نعمتت  به 

یافته  صالح  اعمال  توفیق  که  کسى  و  است،  بى نیاز  کامًال  آنان  اطاعت  از  و  نمى زند  ضررى  هیچ  او  به 

من. سرور  و  من  معبود  ثنایى  و  حمد  سزاوار  تو  پس  است،  بوده  او  رحمت  و  پروردگار  یارى  به  آنان  از 

که  گردیده ام  گونه اى  به  شدم،  آن  مرتکب  کردى،  نهى  نمودى،  تو  نافرمانى  کردى،  امر  مرا  پروردگارا 

نه عذرى دارم تا عذر آورم و نه قدرت وتوانى دارم تا پیروز گردم، اى موالى من با چه چیز با تو روبرو 

ِذي  ْنـَت الَّ
َ
ـِذي عٰاَفْیَت، أ ْنَت الَّ

َ
ـِذي َشـَفْیَت، أ ْنَت الَّ

َ
ـِذي َنَصـْرَت، أ ْنـَت الَّ

َ
أ

َبدًا.
َ
ِصبًا أ ـْکُر واٰ ِئمًا، َوَلَك الشُّ ْکَرْمـَت، َتبٰاَرْکـَت َوَتعٰاَلْیَت، َفَلَك اْلَحْمـُد داٰ

َ
أ

ُت، 
ْ
َسـأ

َ
ِذي أ َنا الَّ

َ
َنـا یـٰا ِإٰلِهـي، َاْلُمْعَتـِرُف ِبُذُنوِبـي َفاْغِفْرهٰا ِلـي، أ

َ
ُثـمَّ أ

ِذي  َنـا الَّ
َ
ـِذي َجِهْلـُت، أ َنا الَّ

َ
ـِذي َهَمْمـُت، أ َنـا الَّ

َ
ُت، أ

ْ
ْخَطـأ

َ
ـِذي أ َنـا الَّ

َ
أ

َنا 
َ
ـْدُت، أ ِذي َتَعمَّ َنا الَّ

َ
ِذي ِاْعَتَمـْدُت، أ َنـا الَّ

َ
ِذي َسـَهْوُت، أ َنا الَّ

َ
َغَفْلـُت، أ

ْقَرْرُت، 
َ
ـِذي أ َنا الَّ

َ
ِذي َنَکْثـُت، أ َنا الَّ

َ
ْخَلْفـُت، أ

َ
ـِذي أ َنا الَّ

َ
ـِذي َوَعـْدُت، أ الَّ

ُبـوُء ِبُذُنوِبـي َفاْغِفْرهٰا ِلي، 
َ
ِذي ِاْعَتَرْفـُت ِبِنْعَمِتَك َعَلـيَّ َوِعْنِدي، َوأ َنـا الَّ

َ
أ

ُق َمْن  ُه ُذُنـوُب ِعبـٰاِدِه، َوُهَو اْلَغِنـيُّ َعـْن طٰاَعِتِهـْم، َواْلُمَوفِّ یـٰا َمـْن ٰالَتُضرُّ

ِدي. َعِمـَل صٰاِلحـًا ِمْنُهـْم ِبَمُعوَنِتـِه َوَرْحَمِتِه، َفَلـَك اْلَحْمُد، ِإٰلِهي َوَسـیِّ

ْصَبْحـُت ٰال 
َ
َمْرَتِنـي َفَعَصْیُتـَك، َوَنَهْیَتِنـي َفاْرَتَکْبـُت َنْهَیـَك، َفأ

َ
ِإٰلِهـي أ

ْسـَتْقِبُلَك، یٰا َمْوٰالَي 
َ
يِّ َشـْيٍء أ

َ
ْنَتِصَر، َفِبأ

َ
ٍة َفأ ُقوَّ ْعَتِذَر، َوٰال ذاٰ

َ
َبـَراَءٍة ِلـي َفأ ذاٰ
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شوم، با گوشم یا با چشمم یا با زبانم یا با دستم و یا با پایم، آیا اینها نعمت هاى تو نزد من نبوده؟ من با تمام 

اینها معصیت تو نموده ام اى موالى من، تو بر من حجت دارى و راه از آن تو است و من هیچ راهى ندارم،

خویشان  نرانند، واز  مرا به تندى از خود  مادارن پوشیدى تا  پدران و  مرا) از نظر  مرا (عیوب  اى آنکه 

و برادران، تا سرزنشم نکنند، واز سالطین، تا مرا عقوبت و کیفر نکنند و اگر مّطلع مى شدند اى موالى من 

بر آنچه تو بر آن مّطلع و آگاهى نسبت به من، حتمًا مهلت نداده و مرا ترك مى کردند و از من مى بریدند، 

معبودا اینک این من هستم در پیشگاه تو، اى سرور من، با حال خضوع و ذّلت و درماندگى و حقارت، نه 

عذرى دارم تا عذرخواهى کنم و نه نیرو و توانى دارم تا یارى شوم و پیروز گردم و نه حّجتى دارم تا با آن 

احتجاج نمایم و نه مى گویم که گنه کار نیستم و کار بدى انجام نداده ام و گمان نمى کم که انکار ـ اگر انکار 

جوارحم  و  اعضا  که  حالى  در  است  ممکن  چیزى  چنین  کجا  و  چگونه  ببخشد،  من  به  نفعى  من  موالى  اى  ـ  کنم 

شّکى  هیچ  بدون  یقین  طور  به  مى دانم  و  داد،  خواهند  گواهى  من  علیه  و  شاهدند  کرده ام  عمل  چه  آن  بر  همگى 

ستم  هرگز  که  هستى  عادل  حاکمى  و  داورى  تو  که  راستى  به  و  کرد  خواهى  سؤال  من  از  بزرگ  امور  از  تو  که 

هـٰا   َلْیـَس ُکلُّ
َ
ْم ِبِرْجِلـي، أ

َ
ْم ِبَیـِدي، أ

َ
ْم ِبِلسـٰاِني، أ

َ
ْم ِبَبَصـِري، أ

َ
ِبَسـْمِعي، أ

َ
أ

 ، ـِبیُل َعَليَّ ُة َوالسَّ هـٰا َعَصْیُتَك یٰا َمـْوٰالَي؟ َفَلَك اْلُحجَّ ِنَعَمـَك ِعْنِدي َوِبُکلِّ

ْن َیْزُجُروِنـي، َوِمـَن اْلَعشـٰاِئِر 
َ
هـٰاِت أ مَّ بـٰاِء َواْالُ یـٰا َمـْن َسـَتَرِني ِمـَن اْالٰ

َلُعـوا  اطَّ َوَلـِو  ُیعٰاِقُبوِنـي،  ْن 
َ
أ ـٰالِطیِن  السَّ َوِمـَن  ُروِنـي،  ُیَعیِّ ْن 

َ
أ ِن  ْخـواٰ َواْالِ

ْنَظُروِنـي َوَلَرَفُضوِنـي 
َ
ـي، ِإًذا َمـا أ َلْعـَت َعَلْیـِه ِمنِّ یـٰا َمـْوٰالَي َعلـٰی َمـا اطَّ

ِدي خٰاِضـٌع َذِلیـٌل  َنـا ذاٰ یـٰا ِإٰلِهـي َبْیـَن َیَدْیـَك یـٰا َسـیِّ
َ
َوَقَطُعوِنـي، َفهـٰا أ

ـٍة  ْنَتِصـَر، َوٰال ُذوُحجَّ
َ
ٍة َفأ ْعَتـِذَر، َوٰال ُذو ُقـوَّ

َ
َءٍة َفأ َحِصیـٌر َحِقیـٌر، ٰال ُذو َبـراٰ

ْعَمْل ُسـوءًا، َومٰا َعَسـی اْلُجُحوُد 
َ
ْجَتِرْح َوَلْم أ

َ
ْحَتـجَّ ِبهـٰا، َوٰالقٰاِئٌل َلـْم أ

َ
َفأ

هـٰا  ِرِحـي ُکلُّ  ّنـٰی َذِلـَك َوَجواٰ
َ
َلـْو َجَحـْدُت یـٰا َمـْوٰالَي َیْنَفُعِنـي، َکْیـَف َوأ

شـٰاِهَدٌة َعَلـيَّ ِبمٰا َقـْد َعِمْلـُت َو َعِلْمُت َیِقینًا َغْیَر ِذي َشـكٍّ ِإنََّك سـٰاِئِلي 

ـِذي ٰالَتُجـوُر، َوَعْدُلـَك  ُمـوِر، َوِإنَّـَك اْلَحَکـُم اْلَعـْدُل الَّ َعـْن َعظٰاِئـِم اْالُ
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نمى کنى و عدل تو است که مرا هالك مى کند و از عدالت تو است که مى گریزم، پس اگر مرا عذاب کنى به سبب 

گناهانم است و بعد از آن است که تو بر من حّجت دارى، و اگر مرا عفو کنى به بردبارى و جود و کرم تو است، 

نیست،  تو  جز  معبودى  هیچ  مى باشم،  ستمکاران  از  من  و  منّزهى  و  پاك  نیست،  تو  جز  معبودى  هیچ 

از  من  و  منّزهى  و  پاك  نیست،  تو  جز  معبودى  هیچ  مى باشم،  کنندگان  استغفار  از  من  و  منّزهى  و  پاك 

معبودى  هیچ  مى باشم،  بیمناکان  از  من  و  منّزهى  و  پاك  نیست،  تو  جز  معبودى  هیچ  مى باشم،  یکتاپرستان 

جز تو نیست، پاك و منّزهى و من از ترس دارندگان مى باشم، هیچ معبودى جز تو نیست، پاك و منّزهى 

مى باشم،  دارندگان  رغبت  از  من  و  منّزهى  و  پاك  نیست،  تو  جز  معبودى  هیچ  مى باشم،  امیدواران  از  من  و 

هیچ معبودى جز تو نیست، پاك و منّزهى و من ازتهلیل گویان مى باشم، هیچ معبودى جز تو نیست، پاك و 

منّزهى و من ازگدایان و درخواست کنندگان مى باشم، هیچ معبودى جز تو نیست، پاك و منّزهى و من از 

تسبیح کنندگان هستم، هیچ معبودى جز تو نیست، پاك و منّزهى و من از تکبیر گویان هستم، هیچ معبودى 

هستى. من  پیشین  پدران  پروردگار  و  من  پروردگار  تو  منّزهى  و  پاك  نیست،  تو  جز 

ْبِنـي یـٰا ِإٰلِهـي َفِبُذُنوِبـي  ِبـي، َفـِإْن ُتَعذِّ ُمْهِلِکـي، َوِمـْن ُکلِّ َعْدِلـَك َمْهَر

َوَکَرِمـَك.  َوُجـوِدَك  َفِبِحْلِمـَك  ـي  َعنِّ َتْعـُف  َوِإْن   ، َعَلـيَّ ِتـَك  ُحجَّ َبْعـَد 

ْنـَت 
َ
ْنـَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّـي ُکْنـُت ِمـَن الّظاِلِمیـَن، ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ

َ
ٰال ِإلٰـَه ِإّال أ

ْنَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّي ُکْنُت 
َ
یَن، ٰال ِإٰلَه ِإّال أ ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّي ُکْنُت ِمَن اْلُمْسـَتْغِفِر

ْنَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّي ُکْنُت ِمـَن اْلخٰاِئِفیَن، ٰال ِإٰلَه 
َ
ِدیـَن، ٰال ِإٰلَه ِإّال أ ِمـَن اْلُمَوحِّ

ْنَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّي 
َ
ْنـَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّي ُکْنـُت ِمَن اْلَوِجِلیـَن، ٰال ِإٰلَه ِإّال أ

َ
ِإّال أ

ْنـَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّي ُکْنـُت ِمـَن الّراِغِبیَن، 
َ
ُکْنـُت ِمـَن الّراِجیـَن، ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ

ْنـَت 
َ
أ ِإّال  ِإٰلـَه  ٰال  ِلیـَن،  اْلُمَهلِّ ِمـَن  ُکْنـُت  ِإنِّـي  ُسـْبحٰاَنَك  ْنـَت 

َ
أ ِإّال  ِإٰلـَه  ٰال 

ْنَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّـي ُکْنُت 
َ
ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّـي ُکْنُت ِمـَن الّسـاِئِلیَن، ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ

یـَن، ِر ْنـَت ُسـْبحٰاَنَك ِإنِّـي ُکْنـُت ِمـَن اْلُمَکبِّ
َ
ِحیَن، ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ ِمـَن اْلُمَسـبِّ

ِلیـَن.  

وَّ  
اْالَ آبٰاِئـَي  َوَربُّ  ـي  بِّ َر ُسـْبحٰاَنَك  ْنـَت 

َ
أ ِإّال  ِإٰلـَه  ٰال 
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۱. در اکثر نسخه های دیگر «َتَتَغّمدني» است.

خداوندا این مدح و ثناى من بر تو است درحالى که تمجید کننده ام و اخالص من براى یاد تو است درحالى 

که تو را یگانه مى دانم و اقرار من به نعمت هاى تو است در حالى که شمارشگر آن ها هستم، اگرچه اقرار دارم 

که به خاطر کثرت و فراوانى و گستردگى و جلوه هاى آن و دیرینه بودن آن تا کنون نمى توانم آن ها را شمارش 

کنم، و از آن زمان که مرا آفریدى و از عدم به وجود آوردى و از اّول عمرم همواره غرق در نعمت هایت بوده ام، 

بعد از فقر و تهى دستى مرا بى نیاز نمودى، بیچارگى ام را برطرف کردى، آسانى و رفاه برایم فراهم نمودى، سختى 

و دشوارى را دور کردى، اندوه را از من زایل ساختى و عافیت در بدن و سالمت در دین مرحمت کردى، و اگر 

تمام مردم عالم از اّولین و آخرین مرا در ذکر نعمت هایت یارى رسانند، نه من و نه آن ها قادر به ذکر آن ها نیستیم.

قابل  تو  الطاف  و  نعمت ها  مهربان،  و  عظمت  با  بزرگوار   پروردگار  مرتبه اى  بلند  و  واال  و  منزهى  و  پاك 

درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  نمى شود،  داده  پاداش  نعمت هایت  و  نمى باشد  رسا  ثنایت  و  مدح  و  نیست،  شمارش 

فرست و بر ما نعمتت را تمام گردان و ما را به اطاعت خود یارى نما، پاك و منّزهى هیچ معبودى جز تو نیست.

و  مى نمایى،  برطرف  را  بدى  و  بخواند  را  تو  که  هنگامى  را  بیچاره  دعاى  مى کنى  اجابت  تو  خداوندا 

ـدًا،  ُمَوحِّ ِلِذْکـِرَك  َوِإْخٰالِصـي  ـدًا،  ُمَمجِّ َعَلْیـَك  َثنٰاِئـي  ٰهـذاٰ  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

ْحِصهـٰا ِلَکْثَرِتهـٰا 
َ
دًا، َوِإْن ُکْنـُت ُمِقـّرًا ِإنِّـي َلـْم أ ِري ِبآٰالِئـَك ُمَعـدِّ َوِإْقـراٰ

ُدِنـي(۱) ِبِه  َوُسـُبوِغهٰا َوَتظٰاُهِرهـٰا َوَتقٰاُدِمهـٰا ِإلـٰی حـٰاِدٍث مٰا َلـْم َتـَزْل َتَتَعهَّ

ْغنـٰاِء ِمـَن اْلَفْقـِر  ِل اْلُعُمـِر، ِمـَن اْالِ  وَّ

َ
َتِنـي ِمـْن أ

ْ
َمَعهـٰا ُمْنـُذ َخَلْقَتِنـي َوَبَرأ

یِج اْلَکْرِب َواْلعٰاِفَیِة  ، َوَتْسـِبیِب اْلُیْسـِر، َوَدْفِع اْلُعْسـِر، َوَتْفِر رِّ َوَکْشـِف الضُّ

یـِن، َوَلـْو َرَفَدِنـي َعلٰی َقـْدِر ِذْکـِر ِنْعَمِتَك  ـٰالَمِة ِفـي الدِّ ِفـي اْلَبـَدِن، َوالسَّ

یـَن، مٰا َقَدْرُت َوٰالُهـْم َعلٰی َذِلَك. ِخِر  ِلیَن َواْالٰٰ

 وَّ
َجِمیـُع اْلعٰاَلِمیـَن ِمـَن اْالَ

یـٍم َعِظیـٍم َرِحیـٍم، ٰالُتْحصـٰی آٰالُوَك  ْسـَت َوَتعٰاَلْیـَت ِمـْن َربٍّ َکِر َتَقدَّ

ـٍد  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َوٰال ُیْبَلـُغ َثنـٰاُوَك، َوٰال ُتکٰافـٰی َنْعمـٰاُوَك، َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ْنـَت.
َ
ْسـِعْدنٰا ِبطٰاَعِتـَك، ُسـْبحٰاَنَك ٰالِإٰلـَه ِإّال أ

َ
ْتِمـْم َعَلْینـٰا ِنَعَمـَك، َوأ

َ
َوأ

ـوَء َوُتِغیـُث اْلَمْکُروَب،  ، َوَتْکِشـُف السُّ ُهـمَّ ِإنَّـَك ُتِجیـُب اْلُمْضَطرَّ للَّ
َ
أ
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مى بخشى،  التیام  را  شکسته  و  مى گردانى  نیاز  بى  را  فقیر  و  مى دهى  شفا  را  بیمار  و  مى رسى  گرفتار  فریاد  به 

به کم سن و سال رحم مى کنى و بزرگسال را کمک مى نمایى، غیر تو پشتیبانى نیست و تواناتر از تو کسى 

پناه  اى  خردسال،  کودك  دهنده  روزى  اى  اسیر،  بند  در  کنندة  آزاد  اى  مرتبه اى،  بزرگ  و  واال  نمى باشد.تو 

فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  نیست،  او  براى  وزیرى  و  ندارد  شریکى  آنکه  اى  جو،  پناه  دارندة  ترس 

که  نعمتى  از  بندگانت  از  یکى  به  مى نمایى  مرحمت  و  مى کنى  عطا  آنچه  از  بهتر  امشب  در  مرا  کن  عطا  و 

برطرف  که  اندوهى  و  مى گردانى  را  آن  که  بالیى  و  مى نمایى  تجدید  را  آن ها  که  الطافى  و  کرده اى  واگذار 

مى سازى و دعایى که آن را مى شنوى و کار نیکى که آن را مى پذیرى و گناهى که آن را مى آمرزى، که تو 

توانایى. چیز  هر  بر  و  آگاهى  و  فراوانى  لطف  داراى 

خداوندا تو نزدیک ترین کسى هستى که خوانده مى شود وسریع ترین پاسخ دهنده اى و بزرگوارترین عفوکننده اى 

و گسترده ترین عطا کننده اى و شنواترین کسى هستى که از او سؤال و درخواست شده، اى رحم کننده در دنیا و 

آخرت ومهربان در هر دو سرا، مانند تو سؤال شده و درخواست شده اى نیست و غیر تو مایه امید و آرزو نباشد، 

ِغیَر، َوُتِعیُن  ـِقیَم، َوُتْغِني اْلَفِقیَر، َوَتْجُبُر اْلَکِسـیَر، َوَتْرَحـُم الصَّ َوَتْشـِفي السَّ

ْنـَت اْلَعِلـيُّ اْلَکِبیـُر، 
َ
اْلَکِبیـَر، َوَلْیـَس ُدوَنـَك َظِهیـٌر، َوٰالَفْوَقـَك َقِدیـٌر، َوأ

ِغیِر، یٰا ِعْصَمـَة اْلخٰاِئِف  ْفـِل الصَّ ِزَق الطِّ ِل اْالَِسـیِر، یـٰا راٰ یـٰا ُمْطِلـَق اْلُمَکبَّ

َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  یـَر،  َوِز َوٰال  َلـُه  یَك  ٰالَشـِر َمـْن  یـٰا  اْلُمْسـَتِجیِر، 

َحدًا 
َ
َنْلـَت أ

َ
ْعَطْیـَت َوأ

َ
ْفَضـَل مـٰا أ

َ
ِة أ ْعِطِنـي ِفـي  ٰهـِذِه اْلَعِشـیَّ

َ
ـٍد، َوأ ُمَحمَّ

َبٍة  ـٍة َتْصِرُفهـٰا، َوُکْر ُدهـٰا، َوَبِلیَّ یهـٰا، َوآٰالٍء ُتَجدِّ ِمـْن ِعبـٰاِدَك، ِمْن ِنْعَمـٍة ُتَولِّ

ُدهـٰا، ِإنَّـَك  َئٍة َتَتَغمَّ ُلهـٰا، َوَسـیِّ َتْکِشـُفهٰا، َوَدْعـَوٍة َتْسـَمُعهٰا، َوَحَسـَنٍة َتَتَقبَّ

َلِطیـٌف ِبمـٰا َتشـٰاُء َخِبیٌر، َوَعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.

ــْن  ــَرُم َم ْک
َ
جــٰاَب َوأ

َ
ــْن أ ــَرُع َم ْس

َ
ــَي، َوأ ــْن ُدِع ــَرُب َم ْق

َ
ــَك أ ــمَّ ِإنَّ ُه للَّ

َ
أ

ــٰا  ْنی ــٰاَن الدُّ ــٰا َرْحم ــِئَل، ی ــْن ُس ــَمُع َم ْس
َ
ــی، َوأ ْعَط

َ
ــْن أ ــُع َم ْوَس

َ
ــٰا، َوأ َعف

ــوٌل،  ُم
ْ
َك َمأ ــواٰ ــُئوٌل، َوٰالِس ــَك َمْس ــَس َکِمْثِل ــٰا، َلْی ــَرِة َوَرِحیَمُهم ِخ َواْالٰ
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تو را خواندم پس اجابت نمودى و درخواست نمودم عطا فرمودى، به سوى تو میل و رغبت نشان دادم به من 

رحم کردى، به تو اطمینان نمودم نجاتم بخشیدى، و به تو پناه آوردم کفایتم نمودى.

فرست،  درود  پاکیزه اش  و  پاك  خاندان  بر  و  پیامبرت  و  فرستاده  بنده،  محّمد  حضرت  بر  خداوندا 

یادکننده  و  خودت  شکرگزار   را  ما  و  ساز  گوارا  را  عطایت  و  گردان  تمام  ما  براى  را  نعمت هایت  و 

جهانیان. پروردگار  اى  کن  اجابت  کن،  اجابت  بنویس،  الطافت  و  نعمت ها 

خداوندا اى آنکه مالک است و توانا، و توانا است و چیره، نافرمانى شد و پوشاند، از او طلب آمرزش شد و 

آمرزید، اى نهایت جستجوى جویندگان و منتهاى آرزوى امیدواران، اى آنکه به هر چیز از نظر علم و آگاهى احاطه 

دارد، و رأفت و رحمت و بردبارى اش همه کسانى را که خواهاِن گذشت و چشم پوشى هستند فرا گرفته است.

خداوندا ما ارا در این شب عزیز که آن را شرافت بخشیده و عظمت داده اى به واسطه حضرت محّمد 

پیامبر و رسولت و برگزیده از میان خلقت و امین تو بر وحیت بشارت دهنده و بیم دهنده، چراغ پرفروغ 

دادى  قرار  جهانیان  براى  رحمت  را  او  و  بخشیدى  نعمت  مسلمان ها  بر  او  وجود  به  که  بخشى  روشنى 

ــي،  ــَك َفَرِحْمَتِن ــُت ِإَلْی ــي، َوَرِغْب ْعَطْیَتِن
َ
ْلُتَك َفأ

َ
ــأ ــي، َوَس َجْبَتِن

َ
ــَك َفأ َدَعْوُت

ــي. ــَك َفَکَفْیَتِن ــُت ِإَلْی ــي، َوَفِزْع ْیَتِن ــَك َفَنجَّ ــُت ِب َوَوِثْق

ِبیَن  یِّ َك َوَعلـٰی آِلِه الطَّ ٍد َعْبِدَك َوَرُسـوِلَك َوَنِبیِّ ُهـمَّ َفَصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ْئنـٰا َعطـٰاَءَك، َواْکُتْبنٰا َلَك  ـْم َلنٰا َنْعمـٰاَءَك، َوَهنِّ ْجَمِعیـَن، َوَتمِّ
َ
یـَن أ الّطاِهِر

یَن، آِمیَن آِمیـَن َربَّ اْلعٰاَلِمیَن. ِکِر ٰالِئـَك ذاٰ یَن، َو ِالٰ شـٰاِکِر

ُهـمَّ یـٰا َمـْن َمَلـَك َفَقـَدَر، َوَقـَدَر َفَقَهـَر، َوُعِصـَي َفَسـَتَر، َواْسـَتْغَفَر  للَّ
َ
أ

حـاَط 
َ
أ َمـْن  یـٰا  الّراِجیـَن،  َمـِل 

َ
أ َوُمْنَتهـٰی  الّطاِلِبیـَن،  غٰاَیـَة  یـٰا  َفَغَفـَر، 

َوِحْلمـًا. َوَرْحَمـًة  َفـًة 
ْ
َرأ اْلُمْسـَتِقیِلیَن  ـَع  َوَوسَّ ِعْلمـًا،  َشـْيٍء  ِبـُکلِّ 

ْمَتهـٰا  ْفَتهٰا َوَعظَّ ِتـي َشـرَّ ِة الَّ ـُه ِإَلْیـَك ِفـي  ٰهـِذِه اْلَعِشـیَّ ُهـمَّ ِإّنـا َنَتَوجَّ للَّ
َ
أ

ِمیِنَك َعلـٰی َوْحِیَك، 
َ
ـَك َوَرُسـوِلَك َوِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقـَك، َوأ ـٍد َنِبیِّ ِبُمَحمَّ

ْنَعْمـَت ِبـِه َعَلـی اْلُمْسـِلِمیَن، 
َ
ـِذي أ ِج اْلُمِنیـِر، الَّ ـراٰ ِذیـِر، السِّ اْلَبِشـیِر النَّ
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همان  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  پس  خداوندا  مى کنم،  توجه  و  آورده  روى  تو  سوى  به 

بر  و  حضرت  آن  بر  پس  بزرگ  خداى  اى  تو،  طرف  از  است  آن  شایسته  محّمد9  که  طور 

است، رفته  باال  تو  سوى  به  گوناگون  لغت هاى  با  صداها  فرست.  درود  او  برگزیده  و  پاك  خاندان 

به  که  نورى  و  مى کنى  تقسیم  بندگانت  بین  که  خیرى  هر  در  بهره اى  عزیز  شب  این  در  ما  براى  بده  قرار   

که  عافیتى  و  مى گردانى  نازل  را  آن  که  برکتى  و  مى کنى  پخش  را  آن  که  رحمتى  و  مى نمایى  هدایت  آن  وسیله 

مهربانان. مهربان ترین  اى  مى گسترانى  را  آن  که  رزقى  و  دهى  پوشش  را  آن 

مند،  بهره  شده،  قبول  رستگار،  شده،  برآورده  حاجات   با  وقت  این  در  گردان  باز  را  ما  خداوندا 

امیدداریم  آنچه  از  را  ما  مفرما  محروم  و  رحمتت،  از  را  ما  مگذار  خالى  و  ناامیدان  از  را  ما  مده  قرار  و 

نا  داریم  آرزو  عطایت  از  آنچه  از  و  مده،  قرار  محروم  رحمتت  از  را  ما  و  احسانت،  و  فضل  از  را  آن 

بخشندگان  بخشنده ترین  اى  مران،  درگاهت  از  و  بازمگردان،  بهره  بى  و  ناکام  را  ما  و  مگردان،  امید 

نمودیم،  تو  محترم  خانۀ  آهنگ  و  آوردیم  تو  سوى  به  روى  یقین  با  بزرگواران،  بزرگوارترین  و 

ٍد َکَما  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
َوَجَعْلَتـُه َرْحَمـًة ِلْلعٰاَلِمیـَن، أ

ْهـٌل ِلَذِلـَك ِمْنَك، یٰا َعِظیـُم، َفَصلِّ َعَلْیـِه َوَعلٰی آِلـِه اْلُمْنَتَجِبیَن 
َ
ـٌد أ ُمَحمَّ

ُت  ـِت اْالَْصـواٰ ْدنـٰا ِبَعْفـِوَك َعّنـا َفِإَلْیـَك َعجَّ ْجَمِعیـَن، َوَتَغمَّ
َ
یـَن أ الّطاِهِر

ِة َنِصیبـًا ِمْن ُکلِّ  ُهـمَّ ِفي  ٰهـِذِه اْلَعِشـیَّ للَّ
َ
غـٰاِت، َفاْجَعـْل َلَنـا أ ِبُصُنـوِف اللُّ

َخْیٍر َتْقِسـُمُه َبْیـَن ِعبٰاِدَك، َوُنـوٍر َتْهِدي ِبِه َوَرْحَمٍة َتْنُشـُرهٰا، َوَبَرَکـٍة ُتْنِزُلهٰا، 

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ُلهـٰا، َوِرْزٍق َتْبُسـُطُه، یـٰا أ َوعٰاِفَیـٍة ُتَجلِّ

یـَن غٰاِنِمیَن  ُهـمَّ اْقِلْبنـٰا ِفي َهـذاٰ اْلَوْقـِت ُمْنِجِحیَن ُمْفِلِحیـَن َمْبُروِر للَّ
َ
أ

ُلُه  َوٰال َتْجَعْلنـٰا ِمـَن اْلقٰاِنِطیـَن، َوٰالُتْخِلنٰا ِمـْن َرْحَمِتَك، َوٰالَتْحِرْمنٰا مـٰا ُنَومِّ

ُلُه  ِمـْن َفْضِلـَك، َوٰالَتْجَعْلنـٰا ِمـْن َرْحَمِتـَك َمْحُروِمیـَن، َوٰال ِلَفْضـِل مـٰا ُنَومِّ

ْجَوَد 
َ
نـٰا خٰاِئِبیَن، َوٰالِمـْن بٰاِبَك َمْطُروِدیـَن، یٰا أ ِمـْن َعطٰاِئـَك قٰاِنِطیَن، َوٰالَتُردَّ

یَن  ِم آمِّ ْقَبْلنٰا ُموِقِنیَن َوِلَبْیِتـَك اْلَحراٰ
َ
ْکَرِمیَن، ِإَلْیـَك أ ْکـَرَم اْالَ

َ
اْالَْجَوِدیـَن، َوأ
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عافیت  ما  به  و  کن  عفو  را  ما  خداوندا  گردان،  کامل  را  ما  حج  و  نما  یارى  مناسک  انجام  بر  را  ما 

است. نشانه  اعتراف  ذّلت  به  این  و  کرده ایم  دراز  تو  سوى  به  را  خود  دستان  ببخش 

خداوندا در این شب عزیز آنچه از تو درخواست نمودیم به ما عطا کن و آنچه کفایتش را از تو خواستیم کفایت  

نما که ما جز تو کفایت کننده اى نداریم و براى ما پروردگارى غیر تو نیست، حکم تو در مورد ما نافذ است و علم تو 

به ما احاطه دارد، آنچه در مورد ما مقدر کنى عین عدالت است، خیر براى ما مقّدر کن و ما را از اهل خیر قرار بده.

دائمى  رفاه  و  آسانى  و  ارزشمند،  اندوخته  و  عظیم  پاداش  و  اجر  ما  براى  بخششت  و  جود  به  خداوندا 

رحمت  و  مکن،  هالك  را  ما  شوندگان  هالك  همراه  و  بیامبرز  را  ما  گناهان  همۀ  و  گردان  واجب 

مهربانان. مهربان ترین  اى  مگردان،  ما  از  را  خود  رأفت  و 

خداوندا ما را قرار بده در این وقت عزیز از کسانى که از تو درخواست نمود  و عطا کردى و شکر کرد تو 

را و نعمتش را افزودى و بازگشت به سوى تو و او را پذیرفتى، بیزارى جست به سوى تو از گناهانش و آن ها را 

آمرزیدى، اى صاحب بزرگى و بزرگوارى.

ُهـمَّ َعّنا  للَّ
َ
نـٰا، َوُاْعُف أ ْکِمْل َلنـٰا َحجَّ

َ
ِعّنـا َعلـٰی َمنٰاِسـِکنٰا، َوأ

َ
قٰاِصِدیـَن َفأ

ِف َمْوُسـوَمٌة. ْعِتراٰ ـِة اْالِ
ْیِدَینٰا، َفِهَي ِبِذلَّ

َ
َوعٰاِفنـٰا، َفَقـْد َمَدْدنـٰا ِإَلْیـَك أ

ْلنٰاَك، َواْکِفنٰا َما اْسـَتْکَفْینٰاَك، 
َ
ِة مـٰا َسـأ ْعِطنـٰا ِفي  ٰهِذِه اْلَعِشـیَّ

َ
ُهـمَّ َفأ للَّ

َ
أ

َك، َوٰال َربَّ َلنٰا َغْیـُرَك، نٰاِفٌذ ِفینـٰا ُحْکُمـَك، ُمِحیٌط ِبنٰا  َفـٰال کٰاِفـَي َلنـٰا ِسـواٰ

ْهـِل اْلَخْیِر. 
َ
ِعْلُمـَك، َعـْدٌل ِفینـٰا َقضٰاُوَك، ِاْقـِض َلَنا اْلَخْیـَر َواْجَعْلنٰا ِمْن أ

َم  َوَدواٰ ْخـِر،  الذُّ یـَم  َوَکِر اْالَْجـِر،  َعِظیـَم  ِبُجـوِدَك  َلنـٰا  ْوِجـْب 
َ
أ ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْجَمِعیَن، َوٰال ُتْهِلْکنٰا َمـَع اْلهٰاِلِکیَن، َوٰال َتْصِرْف 
َ
اْلُیْسـِر، َواْغِفْر َلنٰا ُذُنوَبنـٰا أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
َفَتـَك َوَرْحَمَتـَك یـٰا أ

ْ
َعّنـا َرأ

ْعَطْیَتـُه، َوَشـَکَرَك 
َ
َلَك َفأ

َ
ـْن َسـأ ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا ِفـي ٰهـَذا اْلَوْقـِت ِممَّ للَّ

َ
أ

هـٰا َفَغَفْرَتهٰا َلُه، ـَل ِإَلْیَك ِمـْن ُذُنوِبـِه ُکلِّ َفِزْدَتـُه َوتـٰاَب ِإَلْیـَك َفَقِبْلَتـُه، َوَتَنصَّ

ِم. ْکـراٰ َواْالِ اْلَجـٰالِل  َذا  یـٰا 
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درخواست  او  از  که  کسى  بهترین  اى  بپذیر،  را  ما  زارى  و  ناله  و  نما  تأیید  و  بده  توفیق  را  ما  خداوندا 

شده، و اى رحم کننده ترین کسى که از او طلب رحمت شده، اى آنکه پنهان نیست بر او بسته شدن پلک ها 

و زیرچشمى دیدن دیدگان، و نه آنچه در نهان مستقر گردیده، و نه آنچه پیچیده شده بر آن پنهان شده هاى 

آنچه  از  هستى  برتر  و  منزه  و  پاك  است،  فراگرفته  بردباریت  و  نموده  احصاء  تو  علم  را  اینها  تمامى  دل ها، 

تسبیح  را  تو  است  آن ها  در  که  هر  و  زمین ها  و  هفتگانه  آسمان هاى  مى گویند،  ستمگران 

و  فخر  و  ستایش  و  حمد  گوید،  تسبیح  تو  ثناى  و  حمد  به  آنکه  مگر  نیست  چیزى  و  گویند، 

الطاف  و  نعمت  و  احسان  و  بزرگوارى  و  بزرگى  صاحب  اى  است  تو  آن  از  جالل  و  بزرگى 

هستى. مهربان  و  رئوف  و  بزرگوار  و  بخشنده  تو  و  بزرگ، 

خداوندا روزى حاللت را بر من توسعه بده و فراخ گردان، و مرا عافیت ببخش در بدنم و دینم، و ترسم را به 

ایمنى مبّدل فرما و مرا از آتش دوزخ رهایى بخش، خداوندا مرا دچار مکر و حیله مفرما، و غافلگیر مساز (با گناه 

من و نعمت دادن تو) و مرا فریب خورده قرارمده، و شّر فاسقان جن و انس را از من دورگردان.

ْرَحَم َمِن 
َ
َعنٰا، یٰا َخْیَر َمْن ُسـِئَل، َویـٰا أ ْدنٰا َواْقَبْل َتَضرُّ ْقنـٰا َوَسـدِّ ُهـمَّ َوفِّ للَّ

َ
أ

اْسـُتْرِحَم، یـٰا َمـْن ٰالَیْخفٰی َعَلْیـِه ِإْغمٰاُض اْلُجُفـوِن، َوٰال َلْحـُظ اْلُعُیوِن، َو 

َال 
َ
ُت اْلُقُلوِب، أ ٰال َمـا اْسـَتَقرَّ ِفـي اْلَمْکُنوِن، َوٰال َمـا اْنَطَوْت َعَلْیـِه ُمْضَمـراٰ

ْحصٰاُه ِعْلُمَك، َوَوِسـَعُه ِحْلُمَك، ُسـْبحٰاَنَك َوَتعٰاَلْیَت َعّما 
َ
ُکلُّ َذِلـَك َقـْد أ

ـْبُع َواْالََرُضوَن  ُت السَّ ـمٰاواٰ ُح َلـَك السَّ َیُقـوُل الّظاِلُمـوَن ُعُلـّوًا َکِبیرًا، ُتَسـبِّ

ُح ِبَحْمِدَك، َفَلـَك اْلَحْمـُد َواْلَمْجُد  ، َوِإْن ِمـْن َشـْيٍء ِإّال ُیَسـبِّ َوَمـْن ِفیِهـنَّ

َواْالَیـٰاِدي  ْنعـٰاِم،  َواْالِ َواْلَفْضـِل  ِم،  ْکـراٰ َواْالِ اْلَجـٰالِل  َذا  یـٰا  اْلَجـدِّ  َوُعُلـوُّ 

ِحیُم. ُءوُف الرَّ یُم، الـرَّ ُد اْلَکِر ْنـَت اْلَجـواٰ
َ
اْلِجسـٰاِم، َوأ

ْوِسـْع َعَلـيَّ ِمـْن ِرْزِقـَك اْلَحـٰالِل، َوعٰاِفِني ِفـي َبَدِنـي َوِدیِني، 
َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ُهمَّ ٰالَتْمُکْر ِبي، َوٰال َتْسـَتْدِرْجِني  للَّ
َ
ْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن الّنـاِر، أ

َ
َوآِمـْن َخْوِفـي َوأ

ْنـِس. َواْالِ اْلِجـنِّ  َفَسـَقِة   َشـرَّ   ـي  َعنِّ  
ْ
َواْدَرأ َتْخَدْعِنـي،  َوٰال 
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اى شنوا ترین شنوندگان، و اى بیناترین بینندگان و اى سریع ترین حسابگران، و اى مهربان ترین مهربانان، 

حاجتى  خداوندا  مى خواهم  تو  از  و  برکت،  و  میمنت  پر  سروران  آن  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر 

بازداشتى  من  از  را  آن  اگر  و  نزند  ضررى  من  به  بازبدارى  من  از  آنچه  کردى،  عطا  را  آن  اگر  که  را 

تنها  نیست  تو  جز  معبودى  هیچ  را،  آتش  از  رهایى  مى خواهم  تو  از  من،  به  نبخشد  سودى  کنى  عطا  آنچه 

هر  بر  تو  و  مى باشد،  تو  سزاوار  ستایش  و  حمد  و  است  تو  آن  از  پادشاهى  نیست.  تو  براى  شریکى  و  تویى 

پروردگار. اى  پروردگار،  اى  توانایى،  چیز 

۱. البلد االمین: ص۳۵۲، زاد المعاد: ص۲۶۰، مفتاح الجنات: ۳۲۳/۳، ابواب الجنان: ص۷۱۸.

بشر و بشیر گفته اند: سپس امام7 صدا را بلند نمود در حالی که دیدگانش به 
سوی آسمان بود و اشک از دو چشم مبارکش همچون دو ناودان جاری بود و گفت: 

ْسـَرَع اْلحٰاِسـِبیَن، 
َ
یـَن، َویٰا أ ْبَصـَر الّناِظِر

َ
ْسـَمَع الّسـاِمِعیَن، َویـٰا أ

َ
یـٰا أ

ٍد الّسـاَدِة اْلَمیٰاِمیَن،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ْرَحـَم الّراِحِمیَن، َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ
َ
َویـٰا أ

ِني مـٰا َمَنْعَتِني، َوِإْن  ْعَطْیَتِنیهٰا َلـْم َیُضرَّ
َ
ِتـي ِإْن أ ُهـمَّ حٰاَجِتَي الَّ ْسـَئُلَك اللَّ

َ
َوأ

ْسـَئُلَك َفـکٰاَك َرَقَبِتي ِمَن الّنـاِر، ٰال ِإٰلَه 
َ
ْعَطْیَتِني، أ

َ
َمَنْعَتِنیهـٰا َلـْم َیْنَفْعِني مٰا أ

ْنَت َعلٰی 
َ
یَك َلَك، َلـَك اْلُمْلُك َوَلـَك اْلَحْمـُد، َوأ ْنـَت َوْحـَدَك ٰالَشـِر

َ
ِإّال أ

. ، یٰاَربِّ ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر، یـٰا َربِّ

بشر و بشیر گفته اند: 
» را می گفتنـد و کسـانی کـه  امـام7 بعـد از ایـن دعـا پیوسـته ذکـر «یـا َربِّ یـا َربِّ
در اطـراف ایشـان و شـاهد محضـرش بودنـد دعـا کـردن بـرای خـود را رهـا کـرده و تنها 
بـه دعـای امـام7 گـوش می دادنـد و بـر آن آمیـن می گفتنـد و بـه همیـن اکتفـا کـرده 
بودنـد، آنـگاه صداهای ایشـان به گریـه کردن همراه امام7 بلند شـد، تا اینکه خورشـید 
غـروب کـرد وامـام7 شـتابان بـه راه افتـاد و مـردم همـراه آن حضـرت بـه راه افتادند.(۱)

بعد از این دعا، زیاده ای در بعضی نسخه ها نقل شده:



ݐ ݐ    
 ݔ

 

۲۷۵

معبودا  نباشم،  فقیر  فقرم  در  چگونه  پس  نیازمندم  و  فقیر  بى نیازیم  در  من  معبودا، 

تنّوع  همانا  معبودا  نباشم،  جاهل  نادانى ام  در  چگونه  پس  جاهلم  دانایى ام  در  من 

بال  در  تو  از  یأس  و  عطا  به  آرامش  و  اطمینان  از  را  عارفت  بندگان  تقدیرت  انجام  سرعت  و  تو  تدبیر 

است.  تو  بزرگوارى  و  کرم  شایسته  آنچه  تو  از  و  من،  لئیمى  با  مناسب  آنچه  من  از  من،  خداى  بازداشت. 

کردى،  توصیف  من  ناتوانى  و  ضعف  پیدایش   از  قبل  من  براى  رأفت  و  لطف  به  را  خود  من،  خداى 

تو  فضل  به  گشته  ظاهر  من  از  خوبى ها  اگر  من،  خداى  بازمیدارى؟  من  از  ناتوانى  پیدایش  از  بعد  را  دو  آن  آیا 

من،  خداى  دارى.  حّجت  من  بر  تو  و  بوده  تو  عدل  گشته  ظاهر  من  از  بدى ها  اگر  و  دارى  مّنت  من  بر  تو  و  بوده 

که حالى  شوم در  واقع  مورد ستم  چگونه  و  گردیده اى،  امور من  دار  عهده  که  حالى  در  مى گذارى  وا  مرا  چگونه 

که  نیازى  و  فقر  به  من  مهربانى،  بسیار  من  به  نسبت  تو  که  حالى  در  باشم  امید  نا  چگونه  یا  هستى،  من  یاور  تو 

چگونه یا  برسد،  تو  به  که  است  محال  آنچه  به  جویم  توسل  تو  به  چگونه  و  مى جویم  توسل  تو  به  دارم  تو  به  نسبت 

تو  نزد  که  حالى  در  را  گفتارم  کنم  بیان  چگونه  یا  نیست،  پنهان  تو  بر  که  حالى  در  حالم  از  کنم  شکایت  تو  به   

َنا 
َ
ُکـوُن َفِقیـرًا ِفي َفْقـِري، ِإٰلِهـي أ

َ
َنـا اْلَفِقیـُر ِفـي ِغنـٰاَي، َفَکْیـَف ٰالأ

َ
ِإٰلِهـي أ

ُکـوُن َجُهوًال ِفـي َجْهِلـي، ِإٰلِهـي ِإنَّ اْخِتٰالَف 
َ
اْلجٰاِهـُل ِفـي ِعْلِمـي َفَکْیـَف ٰالأ

ـُکوِن ِإلٰی  ِء َمقٰاِدیـِرَك َمَنعٰا ِعبـٰاَدَك اْلعٰاِرِفیَن ِبَك َعِن السُّ َتْدِبیـِرَك، َوُسـْرَعَة َطـواٰ

ي مـٰا َیِلیُق ِبُلْوِمـي، َوِمْنَك مـٰا َیِلیُق  ِس ِمْنـَك ِفـي َبٰالٍء، ِإٰلِهـي ِمنِّ
ْ
َعطـٰاٍء، َواْلَیـأ

َفـِة ِلـي َقْبـَل ُوُجـوِد َضْعِفـي 
ْ
أ ْطـِف َوالرَّ ِبَکَرِمـَك، ِإٰلِهـي َوَصْفـَت َنْفَسـَك ِباللُّ

ـي  ِمنِّ اْلَمحٰاِسـُن  َظَهـَرِت  ِإْن  ِإٰلِهـي  َضْعِفـي،  ُوُجـوِد  َبْعـَد  ِمْنُهمـٰا  َفَتْمَنُعِنـي 
َ
أ

ـي َفِبَعْدِلـَك، َوَلَك  ، َوِإْن َظَهـَرِت اْلَمسـٰاِوي ِمنِّ ـُة َعَلـيَّ َفِبَفْضِلـَك، َوَلـَك اْلِمنَّ

ْنَت
َ
ضـٰاُم َوأ

ُ
ْلـَت ِلـي، َوَکْیـَف أ ، ِإٰلِهـي َکْیـَف َتِکُلِنـي َوَقـْد َتَکفَّ ـُة َعَلـيَّ اْلُحجَّ

ـُل ِإَلْیـَك ِبَفْقِري  َتَوسَّ
َ
َنا أ
َ
ْنـَت اْلَحِفيُّ ِبـي، هٰا أ

َ
ِخیُب َوأ

َ
ْم َکْیـَف أ

َ
اِصـُر ِلـي، أ النّٰ

ْشـُکو 
َ
ْم َکْیَف أ

َ
ْن َیِصـَل ِإَلْیَك، أ

َ
ـُل ِإَلْیَك ِبمـٰا ُهَو َمحـٰاٌل أ َتَوسَّ

َ
ِإَلْیـَك، َوَکْیـَف أ

َتْرِجـُم ِبَمقٰاِلي َوُهـَو ِمْنَك َبَرَز 
ُ
ْم َکْیـَف أ

َ
ِإَلْیـَك حٰاِلـي َو ُهـَو ٰال َیْخفٰی َعَلْیـَك، أ
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آشکار است، یا چگونه آرزوهایم را ناکام مى گذارى در حالى که به درگاه تو وارد شده، یا چگونه احوالم را نیکو 

نمى گردانى در حالى که قوامش به تو است، خداى من چه قدر لطف دارى به من با جهالت بسیارم، و چه قدر به من 

مهربانى با زشتى رفتارم. خداى من چه قدر به من نزدیک هستى و من از تو دورم، و چه قدر به من مهربان هستى، 

تو  مقصود  که  دانستم  احوال  دگرگونى هاى  و  آثار  تنّوع  با  من  خداى  تو،  از  مرا  کرده  محجوب  چیز  چه  پس 

نکنم.  فراموش  را  تو  و  نباشم  تو  به  نادان  چیزى  در  اینکه  تا  بشناسانى  من  به  را  خود  چیز  هر  در  که  است  این 

اوصافم  هرگاه  و  آورد،  سخن  به  مرا  تو  کرم  کند  الل  مرا  من  پستى  و  لئیمى  هرگاه  من  خداى 

است  بدى  او  خوبى هاى  که  کسى  خدایا  وادارد.  طمع  به  مرا  تو  نعمت هاى  گرداند  مأیوس  مرا 

نباشد.  ادعا  اّدعاهایش  چگونه  است  اّدعا  او  حقائق  که  کسى  و  نباشد،  بدى  او  بدى هاى  چگونه 

خداوندا حکم نافذ تو و خواست چیره شوندة تو نه براى صاحب گفتار جاى گفتارى و نه براى صاحب حال حالى 

را باقى نگذاشته است. خداى من چه بسیار طاعتى که بنا کردم و حالتى که بنیان نهادم عدل تو اعتماد مرا بر آن ها 

ویران نمود، بلکه فضل تو عذر مرا در مورد آن ها پذیرفت. خداى من تو مى دانى که من اگر چه طاعتم مداومت 

ْم َکْیَف ٰالُتْحِسـُن 
َ
ـُب آمٰاِلـي َوِهـَي َقـْد َوَفـَدْت ِإَلْیـَك، أ ْم َکْیـَف ُتَخیِّ

َ
ِإَلْیـَك، أ

ْرَحَمَك 
َ
ْلَطَفَك ِبـي َمَع َعِظیِم َجْهِلـي، َومٰا أ

َ
ِلـي َوِبـَك َقاَمْت، یـٰا ِإٰلِهي مٰا أ ْحواٰ

َ
أ

َفَك 
َ
ْرأ
َ
ْبَعَدِنـي َعْنَك، َومـٰا أ

َ
ي، َوَقـْد أ َبـَك ِمنِّ ْقَر

َ
ِبـي َمـَع َقِبیِح ِفْعِلـي، ِإٰلِهي مـٰا أ

ٰالِت  ثٰاِر، َوَتنَــقُّ ـِذي َیْحُجُبِني َعْنـَك، ِإٰلِهي َعِلْمـُت ِباْخِتـٰالِف اْالٰ ِبـي، َفَمـا الَّ

ْجَهَلَك ِفي 
َ
َف ِإَلـيَّ ِفـي ُکلِّ َشـْيٍء، َحّتـٰی ٰال أ ْن َتَتَعـرَّ

َ
ـي أ َدَك ِمنِّ نَّ ُمـراٰ

َ
ِر أ اْالَْطـواٰ

ْوصٰاِفي 
َ
مٰا آَیَسـْتِني أ ْنَطَقِني َکَرُمـَك، َوُکلَّ

َ
ْخَرَسـِني ُلْوِمـي أ

َ
مٰا أ َشـْيٍء، ِإٰلِهـي ُکلَّ

ْطَمَعْتِنـي ِمَنُنـَك، ِإٰلِهي َمْن کٰاَنْت َمحٰاِسـُنُه َمسـٰاِوَي َفَکْیَف ٰال َیُکوُن َمسـٰاِویِه 
َ
أ

َمسـٰاِوَي، َوَمـْن کٰاَنـْت َحقٰاِئُقـُه َدعـٰاِوَي َفَکْیـَف ٰال َتُکـوُن َدعٰاِویـِه َدعـٰاِوَي، 

ُتَك اْلقٰاِهـَرُة َلْم َیْتُرکٰا ِلـِذي َمقٰاٍل َمقـٰاًال َوٰالِلِذي  اِفُذ، َوَمِشـیَّ ِإٰلِهـي ُحْکُمـَك النّٰ

ْدُتهٰا َهـَدَم اْعِتمـٰاِدي  حـٰاٍل حـٰاًال، ِإٰلِهـي َکـْم ِمـْن طٰاَعـٍة َبَنْیُتهـٰا، َوحٰاَلـٍة َشـیَّ

نِّي َوِإْن َلـْم َتُدِم 
َ
قٰاَلِنـي ِمْنهٰا َفْضُلـَك، ِإٰلِهي ِإنَّـَك َتْعَلـُم أ

َ
َعَلْیهـٰا َعْدُلـَك، َبـْل أ
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ندارد به صورت یک کار قطعى اّما محّبت تو دائمى است و بر آن مصّمم هستم. خداى من چگونه تصمیم بگیرم

شدن  مشغول  من  خداى  دهنده اى.  دستور  تو  و  نگیرم  تصمیم  چگونه  و  است  غالب  تو  ارادة  که  حالى  در 

دلیل  برساند.چگونه  تو  به  مرا  که  وادار  خدمتى  به  مرا  پس  و  مى شود  تو  از  بازماندن  موجب  آثار  به 

براى  که  است  ظهورى  تو  غیر  براى  آیا  است،  تو  نیازمند  هستى اش  در  خودش  که  چیزى  تو  بر  مى شود  آورده 

داللت  تو  بر  که  باشد  دلیلى  به  احتیاج  تا  بوده اى  ناپیدا  زمانى  چه  سازد.  ظاهر  را  تو  او  آنکه  تا  نیست  تو 

نمى بیند،  مراقب  را  تو  که  چشمى  باد  کور  برساند،  تو  به  را  ما  بخواهد  آثار  تا  بوده اى  دور  زمانى  چه  و  کند، 

کردن  مراجعه  به  من  خداى  نداده اى.  قرار  بهره اى  ات  دوستى  از  او  براى  که  بنده اى  معامله  باد  زیانکار  و 

از  آنکه  تا  اندیشه،  راهنمایى  و  انوار  پوشش  با  بده  قرار  خودت  سوى  به  را  ما  مراجعه  داده اى،  دستور  آثار  به 

ماند  مصون  نهان  و  سّر  که  حالى  در  یافتم  راه  تو  درگاه  به  آن ها  از  که  طور  همان  بازگردم  تو  سوى  به  آن ها 

هستى. توانا  چیز  هر  بر  تو  که  آن ها  بر  اعتماد  از  شود  داشته  بر  همتم  و  آن ها  به  کردن  نظر  از 

پوشیده  تو  بر  که  است  من  حال  این  و  است  تو  پیشگاه  در  آشکار  که  است  من  ذّلت  این  من،  خداى 

ْنَت
َ
ْعـِزُم َوأ

َ
ًة َوَعْزمـًا، ِإٰلِهـي َکْیَف أ َمـْت َمَحبَّ ـي ِفْعـًال َجْزمـًا َفَقْد داٰ الّطاَعـُة ِمنِّ

ثٰاِر ُیوِجـُب ُبْعَد  ِدي ِفـي اْالٰ ِمـُر، ِإٰلِهـي َتـَردُّ ْنـَت اْالَ
َ
ْعـِزُم َوأ

َ
 اْلقٰاِهـُر، َوَکْیـَف ٰال أ

ِر، َفاْجَمْعِنـي َعَلْیـَك ِبِخْدَمـٍة ُتوِصُلِنـي، ِإَلْیَك َکْیـَف ُیْسـَتَدلُّ َعَلْیَك ِبَما  اْلَمـزاٰ

ُهـوِر مٰا َلْیَس َلـَك َحّتٰی  َیُکـوُن ِلَغْیِرَك ِمـَن الظُّ
َ
ُهـَو ِفـي ُوُجـوِدِه ُمْفَتِقٌر ِإَلْیـَك، أ

َیُکـوَن ُهـَو اْلُمْظِهـَر َلـَك، َمتـٰی ِغْبـَت َحّتٰی َتْحتـٰاَج ِإلـٰی َدِلیـٍل َیـُدلُّ َعَلْیَك، 

ُل  ِتي ُتوِصـُل ِإَلْیَك، َعِمَیْت َعْیـٌن ٰالَتزاٰ ثاُر ِهـَي الَّ َوَمتـٰی َبُعـْدَت َحّتـٰی َتُکوَن اْالٰ

َمْرَت 
َ
َك َنِصیبـًا، ِإٰلِهي أ َعَلْیهـٰا َرِقیبـًا َوَحَسـَرْت َصْفَقُة َعْبٍد َلْم َتْجَعـْل َلُه ِمْن ُحبِّ

ْسـِتْبصٰاِر،  َیـِة اْالِ ِر َوِهداٰ ْنـواٰ ثـاِر َفاْرِجْعِنـي ِإَلْیـَك ِبِکْسـَوِة اْالَ ُجـوِع ِإَلـی اْالٰ ِبالرُّ

َظِر  ـرِّ َعـِن النَّ ْرِجـَع ِإَلْیـَك ِمْنهـٰا َکمـٰا َدَخْلـُت ِإَلْیـَك ِمْنهـٰا َمُصـوَن السِّ
َ
َحّتـٰی أ

ْعِتمـٰاِد َعَلْیهـٰا، ِإنََّك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر. ـِة َعـِن اْالِ ِإَلْیهـٰا، َوَمْرُفـوَع اْلِهمَّ

ـي ظٰاِهـٌر َبْیـَن َیَدْیـَك، َوَهذاٰ حٰاِلـي ٰال َیْخفـٰی َعَلْیـَك، ِمْنَك  ِإٰلِهـي َهـذاٰ ُذلِّ
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مرا  نورت  سبب  به  مى کنم  استدالل  خودت  بر  تو  به  و  مى طلبم  تو  از  را  تو  دربار  به  رسیدن  نیست،  پنهان  و 

خود  مخزون  علم  از  من  خداى  بدار.  پا  به  پیشگاهت  در  مرا  عبودیت  صدق  با  و  کن  هدایت  خودت  سوى  به 

قرار  پایدار  و  ثابت  قرب  اهل  حقایق  با  مرا  من  خداى  بدار.  محفوظ  خود  مصون  سّر  به  مرا  و  نما  تعلیم  من  به 

نیاز  بى  اختیارم  از  خود  اختیار  به  و  تدبیرم  از  خود  تدبیر  به  مرا  من  خداى  ببر.  مرا  جذب  اهل  راه  به  و  بده، 

از  پیش  و  گردان  خارج  نفسم  ذّلت  از  مرا  من،  خداى  فرما.  آگاه  بیچارگى ام  و  اضطرار  مراکز  بر  و  گردان 

یارى کن  مرا  پس  مى شوم  پیروز  یارى تو  به  نما.   تطهیر  شرك  و  شک  از  مرا  گورم  در  و رفتن  مرگم  فرارسیدن 

احسان  و  فضل  و  مگردان.  امیدم  نا  مى کنم  درخواست  تو  از  تنها  و  وامگذار،  مرا  پس  مى کنم  توّکل  تو  بر  و 

درنگ  تو  درگاه  در  و  مگردان،  دورم  مى دهم  نسبت  تو  جناب  به  را  خود  و  مساز،  محرومم  راغبم  را  تو 

باشد،  داشته  خودت  ناحیه  از  سببى  و  عّلتى  اینکه  از  است  منّزه  تو  خشنودى  من  خداى  مران،  مرا  نموده ام 

پس چگونه از ناحیه من عّلتى براى آن باشد، خداى من تو بالذات بى نیازى از اینکه به تو نفعى از خودت 

به  میل  و  مى دارند  وا  آروز  داشتن  به  مرا  قدر  و  قضا  من  خداى  من.  از  نباشى  نیاز  بى  چگونه  پس  برسد 

ِقْمِني 
َ
ْسـَتِدلُّ َعَلْیَك، َفاْهِدِنـي ِبُنوِرَك ِإَلْیـَك َوأ

َ
ْطُلـُب اْلُوُصـوَل ِإَلْیَك، َوِبـَك أ

َ
أ

ي  ْمِنـي ِمْن ِعْلِمـَك اْلَمْخـُزوِن، َوُصنِّ ـِة َبْیـَن َیَدْیـَك، ِإٰلِهـي َعلِّ ِبِصـْدِق اْلُعُبوِدیَّ

ْهـِل اْلُقْرِب، َواْسـُلْك ِبي َمْسـَلَك 
َ
ْقِنـي ِبَحقٰاِئـِق أ َك اْلَمُصـوِن، ِإٰلِهـي َحقِّ ِبِسـرِّ

ِقْمِنـي ِبَتْدِبیـِرَك ِلـي َعـْن َتْدِبیـِري، َواْخِتیـٰاِرَك ِلي َعِن 
َ
ْهـِل اْلَجـْذِب، ِإٰلِهـي أ

َ
أ

ْخِرْجِني ِمْن ُذلِّ َنْفِسـي، 
َ
ِري، ِإٰلِهـي أ ِکـِز اْضِطـراٰ ْوِقْفِنـي َعلـٰی َمراٰ

َ
اْخِتیـٰاِري، َوأ

ْنَتِصـُر َفاْنُصْرِنـي، 
َ
ي َوِشـْرِکي َقْبـَل ُحُلـوِل َرْمِسـي، ِبـَك أ ْرِنـي ِمـْن َشـکِّ َوَطهِّ

ْرَغُب 
َ
ْبِنـي، َوِفـي َفْضِلـَك أ ُل َفٰالُتَخیِّ

َ
ْسـأ

َ
ُل َفٰالَتِکْلِنـي، َوِإّیـاَك أ َتـَوکَّ

َ
َوَعَلْیـَك أ

ِقـُف َفٰالَتْطُرْدِني، ِإٰلِهي 
َ
ْنَتِسـُب َفـٰال َتْبُعْدِني، َوِببٰاِبَك أ

َ
َفٰالَتْحِرْمِنـي، َوِبَجنٰاِبَك أ

ْنَت 
َ
ـي، ِإٰلِهي أ ٌة ِمنِّ ٌة ِمْنـَك َفَکْیَف َیُکوُن َلـُه ِعلَّ ْن َتُکـوَن َلـُه ِعلَّ

َ
َس ِرضـٰاَك أ َتَقـدَّ

ـي، ِإٰلِهي  ْفُع ِمْنـَك، َفَکْیَف ٰالَتُکـوُن َغِنّیًا َعنِّ ْن َیِصـَل ِإَلْیـَك النَّ
َ
ِتـَك أ اْلَغِنـيُّ ِبذاٰ

ْنَت 
َ
َسـَرِني، َفُکـْن أ

َ
ـْهَوِة أ َء ِبَوثٰاِئـِق الشَّ یِنـي، َوِإنَّ اْلَهـواٰ ِإنَّ اْلَقضـٰاَء َواْلَقـَدَر ُیَمنِّ



ݐ ݐ    
 ݔ

 

۲۷۹

بندهاى شهوت اسیرم مى کند، پس تو یاور من باش تا یاریم کنى و بیناگردانى مرا، و به فضل خود مرا بى نیاز 

شناختند را  تو  تا  تابیدى  اولیائت  قلوب  در  را  انوار  که  هستى  تو  شوم،  نیاز  بى  خودم  طلب  از  تو  به  تا  نما 

نداشته  دوست  را  تو  غیر  تا  نمودى  زایل  دوستانت  قلوب  از  را  اغیار  که  هستى  تو  و  دانستند.  یگانه  و   

اندازند، وحشت  به  را  آن ها  عالمیان  که  هنگامى  هستى  آنان  همدم  تو  نبرند،  پناه  تو  غیر  به  و  باشند 

تو هدایتگر آنان هستى آنجا که نشانه ها براى آنان آشکار شود. چه چیز یافته است آنکه تو را از دست داد، و چه چیز 

از دست داد آنکه تو را یافت، نا امید گشت آنکه به جاى تو به دیگرى رضایت داد. و به تحقیق زیان کرد آنکه از تو 

روى گردانید و به سوى دیگران رو کرد. چگونه به غیر تو امیدوار شود در حالى که تو احسان خود را قطع نکرده اى،

به  آنکه  اى  نکرده اى،  دگرگون  را  خود  بخشى  نعمت  عادت  تو  که  حالى  در  کند  طلب  تو  غیر  از  چگونه  و 

دوستانش شیرینى انس و همدمى را چشانیده، پس در پیشگاه او تمّلق کننان ایستادند، و اى آنکه لباس هیبت را 

کنندگان، یاد  از  پیش  هستى  کننده  یاد  تو  ایستادند،  کنان  استغفار  او  پیشگاه  در  آن ها  و  پوشانیده  خود  اولیاء  بر 

و تو ابتدا کننده به احسان هستى پیش از آنکه عبادت کنندگان روى آورند، و تو بخشنده عطا هستى قبل از آنکه 

ْسـَتْغِنَي ِبَك 
َ
ْغِنِنـي ِبَفْضِلَك َحّتـٰی أ

َ
َرِنـي، َوأ ِصیـَر ِلـي َحّتـٰی َتْنُصَرِنـي َوُتَبصِّ النَّ

ْوِلیٰاِئـَك َحّتـٰی َعَرُفوَك 
َ
َر ِفـي ُقُلـوِب أ ْنواٰ ْشـَرْقَت اْالَ

َ
ـِذي أ ْنـَت الَّ

َ
َعـْن َطَلِبـي، أ

وا  ِحّباِئـَك َحّتٰی َلـْم ُیِحبُّ
َ
َزْلـَت اْالَْغیـٰاَر َعْن ُقُلـوِب أ

َ
ـِذي أ ْنـَت الَّ

َ
ـُدوَك َوأ َوَوحَّ

ِلُم،  ْوَحَشـْتُهُم اْلَعواٰ
َ
ْنـَت اْلُموِنُس َلُهـْم َحْیُث أ

َ
َك َوَلْم َیْلَجُئـوا ِإلٰی َغْیِرَك، أ ِسـواٰ

ـِذي َهَدْیَتُهـْم َحْیُث اْسـَتبٰاَنْت َلُهـُم اْلَمعٰاِلُم، مـٰاذاٰ َوَجَد َمـْن َفَقَدَك،  ْنـَت الَّ
َ
َوأ

ـِذي َفَقَد َمـْن َوَجَدَك، َلَقـْد خٰاَب َمـْن َرِضَي ُدوَنـَك َبَدًال، َوَلَقْد َخِسـَر  َوَمـا الَّ

ْحسـٰاَن،  ْنـَت مـٰا َقَطْعَت اْالِ
َ
َك َوأ ًال، َکْیـَف ُیْرجـٰی ِسـواٰ َمـْن َبغـٰی َعْنـَك ُمَتَحـوِّ

َق  ذاٰ
َ
ْمِتنـٰاِن، یـٰا َمـْن أ ْلـَت عـٰاَدَة اْالِ ْنـَت مـٰا َبدَّ

َ
َوَکْیـَف َیْطُلـُب ِمـْن َغْیـِرَك، َوأ

ْوِلیٰاَءُه 
َ
 ْلَبـَس أ

َ
ِقیَن، َویـٰا َمْن أ َنَسـِة َفقٰاُمـوا َبْیَن َیَدْیـِه ُمَتَملِّ ِحّبـاَءُه َحـٰالَوَة اْلُمواٰ

َ
أ

یَن،  ْنـَت الّذاِکـُر َقْبـَل الّذاِکِر
َ
یَن، أ َمٰالِبـَس َهْیَبِتـِه َفقٰاُمـوا َبْیـَن َیَدْیـِه ُمْسـَتْغِفِر

ُد ِباْلَعطـٰاِء َقْبَل  ْنَت اْلَجـواٰ
َ
ـِه اْلعٰاِبِدیـَن، َوأ ْحسـٰاِن َقْبَل َتَوجُّ ْنـَت اْلبـٰاِدي ِباْالِ

َ
َوأ
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طلب کنندگان طلب کنند، و تو بسیار بخشنده اى و آنگاه نسبت به آنچه بخشیده اى به ما خواهان قرض هستى. 

معبودا به رحمتت مرا بطلب تا به دربارت راه یابم و به لطف خویش مرا جذب نما تا روى به سوى تو آورم، خداى 

من امید من از تو قطع نمى گردد اگر چه نافرمانى تو کنم همان طور که بیم و هراسم مرا رها نمى کند اگر چه 

اطاعتت نمایم. عوالم هستى مرا به سوى تو باال برد وعلم من به کرمت مرا به دربارت کشانید. خداى من چگونه 

نا امید باشم و تو امید و آرزوى من هستى، یا چگونه سبک شمرده شوم و خوار شوم در حالى که تکیه گاهم به 

تو است. خداى من چگونه اظهار عزت کنم در حالى که در ذلت مرا مستقر ساخته اى، و چگون اظهار عزت نکنم 

در حالى که به خود نسبتم داده اى. خداى من چگونه فقیر نباشم و تویى که را در فقراء جاى دادى، و چگونه فقیر 

باشم در حالى که تو به جود و کرمت بى نیاز ساخته اى و تو هستى که غیر تو معبودى نیست، خود را براى هر 

چیز شناساندى ونیست. و  چیزى نسبت به تو جاهل و نا آشنا نیست. و تو کسى هستى که خو را در هر چیز به من 

شناساندى و لذا تو را در هر چیز ظاهر دیدم و تو ظاهر هستى براى هر چیز. اى آنکه به رحمانیتش استوار است و 

عرش در ذات او پنهان، آثار را به وسیله آثار نابود ساختى و اغیار را با احاطه کننده هاى افالك انوار محور نمودى، 

ْنـَت اْلَوّهاُب ُثمَّ ِلمـٰا َوَهْبَت َلنٰا ِمـَن اْلُمْسـَتْقِرِضیَن، ِإٰلِهي 
َ
َطَلـِب الّطاِلِبیـَن، َوأ

ْقِبـَل َعَلْیَك، 
ُ
َك َحّتـٰی أ ِصـَل ِإَلْیـَك، َواْجِذْبِنـي ِبَمنِّ

َ
اْطُلْبِنـي ِبَرْحَمِتـَك َحّتـٰی أ

ِیُلِني َوِإْن  نَّ َخْوِفـي ٰال ُیزاٰ
َ
ِإٰلِهـي ِإنَّ َرجٰاِئـي ٰالَیْنَقِطـُع َعْنـَك َوِإْن َعَصْیُتَك، َکمـٰا أ

ْوَقَعِنـي ِعْلِمي ِبَکَرِمـَك َعَلْیَك، 
َ
ِلـُم ِإَلْیَك، َوَقـْد أ َطْعُتـَك، َفَقـْد َرَفَعْتِنـي اْلَعواٰ

َ
أ

َکِلـي، ِإٰلِهـي  هـٰاُن َوَعَلْیـَك ُمتَّ
ُ
ْم َکْیـَف أ

َ
َمِلـي، أ

َ
ْنـَت أ

َ
ِخیـُب َوأ

َ
ِإٰلِهـي َکْیـَف أ

ْسـَتِعزُّ َوِإَلْیَك َنَسـْبَتِني، ِإٰلِهي 
َ
ْم َکْیـَف ٰال أ

َ
ْرَکْزَتِنـي، أ

َ
ـِة أ لَّ ْسـَتِعزُّ َوِفي الذِّ

َ
َکْیـَف أ

ِذي  ْنـَت الَّ
َ
ْفَتِقُر َوأ

َ
ْم َکْیـَف أ

َ
َقْمَتِنـي، أ

َ
ِء أ ـِذي ِفي اْلُفَقـراٰ ْنـَت الَّ

َ
ْفَتِقـُر َوأ

َ
َکْیـَف ٰالأ

ْفَت ِلُکلِّ َشـْيٍء َفمـٰا َجِهَلَك  ِذي ٰال ِإٰلـَه َغْیُرَك، َتَعرَّ ْنـَت الَّ
َ
ْغَنْیَتِنـي، َوأ

َ
ِبُجـوِدَك أ

ْیُتَك ظٰاِهرًا ِفي ُکلِّ َشـْيٍء، 
َ
ْفَت ِإَلـيَّ ِفي ُکلِّ َشـْيٍء َفَرأ ـِذي َتَعرَّ ْنـَت الَّ

َ
َشـْيٌء، َو أ

ِتِه َفصـٰاَر اْلَعـْرُش َغْیبًا ِفي  ْنـَت الّظاِهـُر ِلُکلِّ َشـْيٍء، یٰا َمـِن اْسـَتوٰی ِبَرْحمٰاِنیَّ
َ
َوأ

ِر، َیا  ْنواٰ ْفـٰالِك اْالَ
َ
ثاِر، َوَمَحـْوَت اْالَْغیـٰاَر ِبُمِحیطٰاِت أ ثـاَر ِباْالٰ ِتـِه، َمَحْقـَت اْالٰ ذاٰ



ݐ ݐ    
 ݔ

 

۲۸۱

اى آنکه در سراپرده هاى عرش خود محجوب هستى از اینکه چشم ها تو را ببیند. اى آنکه جلوه کرد به کمال شکوه 

خود پس عظمتش استوارى را ثابت گردانید. چگونه پنهان هستى در حالى که تو آشکارى، یا چگونه غایب هستى 

درحالى که تو مراقبى و حاضر، همانا تو بر هر چیز قادر و توانایى، و حمد و ستایش تنها سزاوار تو است.

۲. بحاراالنوار: ج۹۸ ص۲۱۶. ۱. اقبال االعمال: ص۶۵۱. 

ْن ُتْدِرَکُه اْالَْبصٰاُر، یٰا َمـْن َتَجّلٰی ِبَکمٰاِل 
َ
َمِن اْحَتَجَب ِفي ُسـَراِدقٰاِت َعْرِشـِه َعـْن أ

ْم َکْیَف َتِغیُب 
َ
ْنَت الّظاِهـُر، أ

َ
َء، َکْیَف َتْخفٰی َوأ ْسـِتواٰ َقـْت َعَظَمُتُه اْالِ َبهٰاِئـِه َفَتَحقَّ

ِه َوْحَدُه.(۱) ِقیُب اْلحٰاِضُر، ِإنََّك َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر، َواْلَحْمُد ِللَّ ْنَت الرَّ
َ
َوأ

عالمـه مجلسـی1 بعـد از نقـل ایـن دعا گفته اسـت: ایـن دعـا را کفعمی1 
در بلـد االمیـن و سـید بن طـاووس1 در مصباح الزائر، به همیـن صورت و بدون 
ایـن اضافـۀ انتهایـی نقـل کرده انـد یعنـی در ایـن دو کتـاب از آخـر دعـا تقریبا به 
انـدازه یـک ورق نیسـت، یعنـی از جملـه «الهـی أنـا الفقیـر فـي غنـاي» تـا آخـر 
دعـا، و نیـز ایـن ورق حتـی در بعضـی از نسـخه های قدیـم اقبـال یافت نمی شـود 
و عبـارات ایـن قسـمت انتهایی با سـیاق ادعیـه ائّمه معصومیـن: هماهنگـی ندارد و 
بیشـتر بـا مـذاق صوفیـه سـازش دارد و لـذا بعضـی از فضـال نظرشـان این اسـت که 
بعضـی از مشـایخ صوفیـه ایـن ورق را به این دعـا اضافه کرده و ملحـق نموده اند. 
و اجمـاًال ایـن زیـاده یـا ابتداًء از بعضـی از آن صوفیه در بعضـی از کتب وارد 
شـده و سـید بـن طـاووس1 بـا غفلـت نمـودن از حقیقـت حـال، آن را در اقبـال 
آورده اسـت، و یـا اینکـه در مراحـل بعـدی چـاپ کتـاب اقبـال بـه خـود کتـاب 
افزوده انـد و شـاید ایـن نظریـه دوم صحیح تـر باشـد بنابـر آنچـه اشـاره کردیم که 
ایـن زیـاده در بعضـی از نسـخه های قدیـم اقبـال نیسـت و نیـز در کتـاب دیگـر 
گاه و دانا  سـید، یعنـی مصبـاح الزائر نیامده اسـت. و خداوند بـه حقایق احـوال آ

است.(۲)
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۱. مهج الدعوات: ص۲۳، مفاتیح النجاة (مخطوط): ص۱۵۷، بحاراالنوار: ۲۰۶/۹۴ (با اختالف کم)

وعده. در  صادق  اى  رسوالن،  برانگیزنده  اى  اندوه،  کننده  برطرف  اى  غم،  زداینده 

اى  مهربان،  بخشندة  پابنده،  اى  زنده،  اى  ازلى،  اى  همیشگى،  اى  خدا،  نام  به 

از  مى کنند  متابعت  که  را  کسانى  و  بیامرز  مرا  است  محبت  بر  خشنودى  تو  نزد  من  براى  اگر  خداوندا 

من، از برادران و شیعیانم، و پاك و نیکو گردان آنچه را که در صلب من است، به رحمتت اى مهربان ترین 

مهربانان.، و درود خدا بر سرور ما حضرت محّمد و تمامى خاندان او باد

[خبش پنجم]

فصل اول

ݑ ݐ ݔ ݐ  ݑ  

ݔ ݐ    (۱)
این حرز را  سید ابن طاووس1 در مهج الدعوات روایت کرده است:

ُسـِل، یـٰا صـٰاِدَق اْلَوْعِد. ، یـٰا بٰاِعَث الرُّ ، یـٰا فـٰاِرَج اْلَهمِّ کٰاِشـَف اْلَغـمِّ

ِحیـُم، یٰا  ْحَمـُن الرَّ ـوُم، َالرَّ ِئُم یـٰا َدْیُمـوُم، یٰا َحيُّ یـٰا َقیُّ ِبْسـِم الّلـِه یـٰا داٰ

َبَعنـي ِمْن  ، َفاْغِفـْر ِلـي َوَمـِن اتَّ ٌن َوُودٌّ ُهـمَّ ِإْن کٰاَن لـي ِعْنـَدَك ِرْضـواٰ للَّ
َ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن، 
َ
ْب مـٰا ِفي ُصْلِبـي، ِبَرْحَمِتَك یٰا أ نـي َوِشـیَعتي، َوَطیِّ ِإْخواٰ

ْجَمِعین.(۱) 
َ
ـٍد َوآِلـِه أ ِدنٰا ُمَحمَّ ُه َعلٰی َسـیِّ ـی اللَّ َوَصلَّ

۶۵ 
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اى  است،  مراقبت  و  حمایت  و  رعایت  سراپرده اش  و  نمودن  کفایت  او  شأن  آنکه  اى 

اذیت  و  آزار  آزارها،  و  ناخوشى ها  و  بدى ها  برگرداننده  اى  است،  مقصد  و  هدف  او  آنکه 

قلم هاى  و  سریانى  نام هاى  و  نورانى  اشباح  حق  به  بگردان  من  از  را  انس  و  جن  از  جهانیان 

واضح. یقینى  امور  از  الواح  در  گردیده  نازل  آنچه  به  و  عبرى  کلمات  و  یونانى 

خود  پوشش  در  و  خود  پناه  در  و  خود،  حزب  در  و  خود  حراست  در  بده  قرار  مرا  خداوندا 

فرومایه  پسِت  انسان  و  کننده  کمین  دشمن  و  سرکش  شیطان  هر  شّر  از  خود  حمایت  و  حفظ  در  و 

حسود. هر  شّر  از  و  ناسپاسى  هرمخالف  و  دارنده  عناد 

توّکل  خدا  بر  و  کردم  کفایت  طلب  او  نام  به  و  نمودم،  شفا  طلب  خدا  نام  از  استعانت  با 

هر  و  کند  ظلم  که  ظالمى  هر  بر  نمودم  غلبه  و  یارى  طلب  او  از  و  خواستم،  کمک  او  از  و  کرده 

ݔ ݓ   ݓ  (۲)
در مهج الدعوات آمده است:

هٰاَیُة، یٰا  عٰاَیُة، یـٰا َمْن ُهـَو اْلغٰاَیـُة َوالنِّ ِدُقُه الرِّ ُنُه اْلِکفٰاَیـُة َوُسـراٰ
ْ
یـٰا َمـْن َشـأ

َة اْلعٰاَلِمیـَن ِمَن اْلِجنِّ  ِذیَّ
َ
ـي أ ، ِإْصِرْف َعنِّ ـرِّ َیِة َو الضُّ ـواٰ ـوِء َوالسَّ صٰاِرَف السُّ

ْقٰالِم  ِة، َوِباْالَ یٰاِنیَّ ـْر ِة، َوِباْالَْسـمٰاِء السِّ ِنیَّ وراٰ ْجَمِعیَن، ِباْالَْشـبٰاِح النُّ
َ
ْنـِس أ َواْالِ

یضٰاِح. ِح ِمْن َیِقیِن اْالِ ْلـواٰ
ِة، َوِبمٰا َنَزَل ِفي اْالَ ِنیَّ ـِة، َوِباْلَکِلمٰاِت اْلِعْبراٰ اْلُیونٰاِنیَّ

ُهـمَّ ِفـي ِحـْرِزَك َوِفـي ِحْزِبـَك، َوِفي ِعیـٰاِذَك َوِفي ِسـْتِرَك،  ِإْجَعْلِنـَي اللَّ

ِصٍد،  [َوِفـي ِحْفِظـَك] َوِفي َکَنِفَك، ِمْن َشـرِّ ُکلِّ َشـْیطٰاٍن مـٰاِرٍد، َوَعـُدوٍّ راٰ

[  ُکلِّ حٰاِسـٍد. َوَلِئیـٍم ُمعٰاِنـٍد، َوِضـدٍّ َکُنوٍد، َوِمْن [َشـرِّ

ِبِبْسـِم الّلِه اْسَتْشـَفْیُت [َوِبْسـِم الّلِه اْسـَتَغْثُت]، َوِبْسـِم الّلـِه اْکَتَفْیُت، 

ْلُت، َوِبـِه اْسـَتَعْنُت َوِإَلْیـِه اْسـَتْعَدْیُت [َفِإَلْیِه اْسـَتَعْذُت]  َوَعَلـی الّلـِه َتَوکَّ

۶۶ 
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خدا  و  بازدارد،  که  بازدارنده اى  هر  و  آورد،  هجوم  که  آورنده اى  هجوم  هر  و  کند  ستم  که  ستمگرى 

بهترین حافظ  و نگهبان و او مهربان ترین مهربانان  است.

خدا  رسول  آیین  بر  و  خدا  راه  در  و  خدا  سوى  به  و  خدا  به  و  خدا  نام  به 

حیله گر  هر  شّر  از  قدرتت  و  توانایى  و  نیرو  به  مرا  خداوندا  ـ  خاندانش  و  او  بر  خدا  درود  ـ 

دارم،  ارادت  خوبان  به  و  دارم  دوست  را  نیکان  من  همانا  کنى،  کفایت  فاجر  هر  مکر  و 

باد. او  خاندان  و  محّمد  حضرت  پیامبر  بر  خدا  درود  و 

۱. مهج الدعوات: ص۳۵۶، المجموع الرائق: ۳۷۷/۱، مفاتیح النجاة (مخطوط): ص۱۹۱
۲. طّب االئّمة، ابن سابور، الزیات: ص۱۱۶، تعقیبات الصلوة وادعیة الرزق: ص۴۸۸.

ُه  ِجٍر َزَجـَر، َفاللَّ َعلـٰی ُکلِّ ظٰاِلٍم َظَلَم، َوغٰاِشـٍم َغَشـَم، َوطٰاِرٍق َطـَرَق، َوزاٰ

اِحِمیَن.(۱) ْرَحـُم الرّٰ
َ
َخْیـٌر حٰاِفظًا، َوُهـَو أ

ݐ ݓ   ...

ّ ݒ ݐ  ݑ  ݔ ݐ ݓ  ݐ   ݔ (۳) ݑ
نوفلـی از پـدرش و او از حضـرت حسـین بـن علـی8 روایـت کرده اسـت 

فرمودند: کـه 
کلماتى است که هرگاه آن ها را بگویم باکى ندارم از آنکه علیه 

من گرد هم آیند جن و انس. 
ِة َرُسـوِل الّلِه  ِبْسـِم الّلـِه َوِبالّلِه َوِإَلـی الّلِه، َوفي َسـِبْیِل الّلـِه، َوَعلٰی ِملَّ

ِتـَك َوَحْوِلـَك َوُقْدَرِتَك  ُهـمَّ اْکِفِني ِبُقوَّ للَّ
َ
َم، أ ـُه َعَلْیِه َوآِلـِه َوَسـلَّ ـی اللَّ َصلَّ

َواِلـي اْالَْخیـٰاَر 
ُ
َر، َوأ ْبـراٰ ِحـبُّ اْالَ

ُ
َشـرَّ ُکلِّ ُمْغتـٰاِل، َوَکْیـَد اْلُفّجـاِر َفِإنِّـي أ

َم.(۲) ِبـيِّ َوآِلِه َوَسـلَّ ـٍد النَّ ـُه َعلٰی ُمَحمَّ ـی اللَّ َوَصلَّ

۶۷ 
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ݐ ݔ ݔ  ݑ    (۴)
شیخ مفید1 در ارشاد نقل کرده است:

آن  او  و  نماید  حاضر  را  صادق7  امام  که  داد  دستور  ربیع  به  عباسی  منصور 
حضرت را حاضر نمود، وقتی منصور، امام7 را دید به ایشان گفت: خدا مرا بکشد 

اگر تو را نکشم، آیا با سلطنت من مخالفت می کنی و نقشه برای من می کشی؟ 
امام صادق7 فرمودند: 

به خدا قسم چنین کارى نکرده و ارادة آن را هم نداشته ام، و اگر 
این مطلب به تو رسیده کذب محض است و از دروغ گویى رسیده 
است، و به فرض که چنین کارى کرده باشم، به یوسف ظلم شد 
و او گذشت کرد، ایوب مبتال شد و او شکیبایى نمود به سلیمان 
عطا شد و او شکر کرد، این ها پیامبران الهى هستند و نسب تو به 

ایشان مى رسد.
منصـور گفـت: آری چنیـن اسـت، اکنـون بیـا اینجـا بـاالی تخـت، و مـن آنچه 
گفتـم، فالنـی پسـر فالنـی دربـارۀ تـو بـه مـن خبـر داده اسـت. امـام فرمـود : او را 

گاهـی دهد بـر آن.  حاضـر کـن تـا مـرا آ
مـرد مذکـور را حاضـر کردنـد. منصـور بـه او گفـت: آنچـه  جعفـر7 نقـل 
کـرده ای شـنیده ای؟ گفـت: آری شـنیده ام. امـام7 فرمـود: از او بخواه که قسـم 
یـاد کنـد بـر این گفتـه اش، منصور به او گفت: آیا قسـم می خـوری؟ گفت: آری، 
و شـروع کـرد به قسـم خـوردن. امام صـادق7 فرمود: واگـذار کن به مـن تا او را 

قسـم دهـم، منصـور عـرض کرد: شـما او را قسـم بدهید. 

۶۸ 
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اى سرمایۀ من در سختى من و اى فریادرس من در گرفتارى من، مرا با چشم خودت که هرگز به خواب 

نمى رود حراست نما و با رکن خودت که هرگز شکسته نمى شود مرا حمایت کن.

امـام صـادق7 به آن سـخن چیـن فرمودند: بگـو: «برئت من حول اللـه وقّوته 
والتجـات إلـی حولـي و قّوتـي لقـد فعـل کـذا و کـذا جعفـر»؛ یعنـی «از توانایـی و 
نیـروی پـروردگار بیـزارم و بـه توانایـی و نیروی خـود پنـاه می برم که جعفـر چنین و 

چنـان کرده اسـت».  
مـرد سـخن چیـن قـدری خـودداری کـرد، سـپس همـان گونـه قسـم یـاد کرد، 
لحظـه ای بیشـتر نگذشـت کـه بر زمین خـورد و همان جـا مرد. منصـور گفت: پای 

او را بکشـید و او را بیـرون اندازیـد، خـدا او را لعنـت کنـد. 
ربیـع می گویـد: هنگامـی کـه جعفر بـن محّمد8 بـر منصور وارد شـد، دیدم 
لب هـای مبارکـش حرکـت می کنـد و همزمـان بـا حرکـت لب هـای آن حضـرت 
خشـم منصـور فـرو می نشسـت تا اینکـه او را نزد خـود خواند و از او راضی گشـت، 
هنگامـی کـه امـام صـادق7 خـارج شـد، از نزد منصـور من بـه دنبال ایشـان رفتم 
و عـرض کـردم: ایـن مـرد بسـیار خشـمگین بـود بـر شـما، هنگامی کـه بـر او وارد 
شـدید لب هـای خـود را حرکـت می دادیـد و بـا حرکـت لب هـای شـما غضـب او 
فرونشسـت، بـه چـه چیـزی لب های خـود را حرکـت می دادیـد؟ چـه می خواندید؟ 
امـام7 فرمـود: دعـای جـّدم حسـین بـن علـی8 را می خوانـدم. عـرض 

کـردم: فـدای شـما شـوم، آن دعـا چیسـت؟ فرمـود:

َبتــي، ُاْحُرْســني ِبَعْیِنــَك  تي، َویــٰا َغْوثــي ِعْنــَد ُکْر ِتــي ِعْنــَد ِشــدَّ یــٰا ُعدَّ

ُم. ــِذي ٰال ُیــراٰ تــي ٰال َتنــٰاُم، َواْکُنْفِنــي ِبُرْکِنــَك الَّ الَّ

ربیـع گفـت: ایـن دعـا را حفظ کـردم، و هرگز دچار سـختی نشـدم مگـر اینکه 
آن را خوانـدم و آن سـختی و گرفتـاری برطرف شـد. 
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و گفـت: بـه امـام صادق7 عرض کـردم: چرا مانـع گردیدید که سـخن چین 
قسـم یاد کند؟ امـام7 فرمود: 

و  مى خواند  را  او  یگانگى  به  که  درحالى  ببیند  را  او  خدا  خوش  نداشتم 
تمجید مى نماید، پس بردبارى نشان دهد و عقوبتش را به تأخیر اندازد، و 
یادکند که شنیدى و خداوند او را به  لذا از او خواستم آن گونه سوگند 

شّدت مؤاخذه نمود.(۱)

۱. ارشاد، شیخ مفید: ۲۵۷/۲، صحیفه صادقیه: ص۳۹۵.
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خدا.  رسول  بر  سالم  و  او  از  استعانت  با  و  خدا  نام  به 

«نشناختند خدا را و توصیف نکردند او را آن گونه که سزاوار عظمت اوست، تمام زمین در روز رستاخیز در قبضۀ 

قدرت او و آسمان ها پیچیده شده به دست تواناى اوست، پاك و منّزه است خداوند از آنچه به او شریک مى ورزند.»

[باب پنجم]

فصل دوم

ݔ  ݐ  ݓ ݓ  ݓ    

ه  د  دن  ف   ... ݓ ݔ     (۵)
صفـوان جمـال از امام صـادق7 و آن حضرت از پدر بزرگوارش و ایشـان از 

امـام علی بـن الحسـین8 روایت کرده اند کـه فرمود: 
شخصى به امام حسین7 شکایت کرد از دردى که در پاشنۀ پاى 
او بود، امام7 فرمود: وقتى آن درد را احساس کردى دست خود 

را بر آن بگذار و بگو:
ٰالُم َعلٰی َرُسوِل الّلِه. سپس این آیه را بخوان: ِبْسِم الّلِه َوِبالّلِه، َوالسَّ

ـَه َحـقَّ َقـْدِرِه َواْالَْرُض َجِمیعـًا َقْبَضُتـُه َیـْوَم اْلِقیٰاَمـِة  (َومـٰا َقـَدُروا اللَّ

ُت َمْطِوّیـاٌت ِبَیِمیِنـِه ُسـْبحٰاَنُه َوَتعٰالـٰی َعّمـا ُیْشـرُِکوَن)(۱). (۲)  ـمٰاواٰ َوالسَّ

۶۹ 

۱. سورۀ زمر، آیه۷. 
۲. صحیفه صادقیه: ص۵۴۲، االدعیة واألذکار المجربة: ص۱۶۰، مفتاح الجّنات: ۱۶۷/۱.
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مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

من  مى آورد،  فرود  را  خون  و  مى خورد  را  استخوان  مى باشد،  دهان  در  کرمى  تعجب،  تمام  و  تعّجب 

وردخواننده و خدا شفا دهنده و کفایت کننده است، معبودى شایسته جز خداوند نیست، و حمد و ستایش 

سزاوار خداوندى است که پروردگار جهانیان است. «و (یاد کنید) هنگامى که کسى را کشتید و درباره (قاتل) او به 

نزاع برخاستید و خدا آشکار کننده چیزى است که پنهان مى داشتید  پاره اى از آن (گاو ذبح شده ) را به مقتول بزنید (تا زنده 

شود و قاتل را معرفى کند) خدا مردگان را این گونه زنده مى کند و نشانه هاى قدرت خود را به شما نشان مى دهد تا بیندیشید

ݐ ݓ    ݐ  ݔ (۶) ݑ
در بحاراالنوار آمده است: برای درد دندان، جبرئیل7 حسین بن علی8 

را اینگونه تعویذ نمود:
قطعه ای چوب یا آهن بر دندان بگذار و هفت بار این دعا را بخوان:

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم الّلِه الرَّ

ــَم،  ُکُل اْلَعْظ
ْ
ــأ ــِم، َت ــي اْلَف ــوُن ِف ــِب، ُدوَدٌة َتُک ــُب ُکلُّ اْلَعَج َاْلَعَج

ــُه الّشــاِفي َواْلکٰاِفــي، ٰال ِإٰلــَه ِإالَّ  َنــا الّراِقــي، َواللَّ
َ
َم، أ َوُتْنــِزُل الــدَّ

ُتــْم 
ْ
ــُه، َواْلَحْمــُد ِلّلــِه َربِّ اْلعٰاَلِمیــَن، (َوِإْذ َقَتْلُتــْم َنْفســًا َفاّداَرأ اللَّ

ــٰا  ــوُه ِبَبْعِضه ُب ــا اْضِر ــوَن * َفُقْلَن ــْم َتْکُتُم ــٰا ُکْنُت ــِرٌج م ــُه ُمْخ ــٰا َواللَّ ِفیه

ــوَن)(۱). (۲) ــْم َتْعِقُل ُک ــِه َلَعلَّ ــْم آیٰاِت یُک ــٰی َوُیِر ــُه اْلَمْوت ــی اللَّ ــَك ُیْحِی َکَذِل

۷۰ 

۱. سوره مبارکه بقره: آیات ۷۲ و۷۳.
۲. مکارم االخالق: ۲۷۲/۲، بحاراالنوار: ۹۵/۹۵ ذح۶، وج۹۳/۹۵ ذح۴، طّب االئّمة: :۲۵ با اختالف.

هفت مرتبه آنچه را که ذکر کردیم، انجام دهد.
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من  جمال  و  سرافرازى  باعث  و  فریادرس  و  من  گاه  تکیه  و  من  اطمینان  مایه  و  من  امید  تو  خداوندا 

تکیه  جهانیان  براى  و  نیست  تو  سوى  به  جز  فرارى  محّل  فرارکنندگان  براى  و  پناهندگانى  پناه  تو  و  هستى، 

تو  جز  یاورى  ستمدیدگان  براى  و  نیست  تو  نزد  جز  رغبت  محل  راغبین  براى  و  نیست  تو  بر  جز  گاهى 

تو  ناحیه  از  جز  عطایى  جویندگان  براى  و  نیست،  تو  سوى  به  جز  مقصدى  حاجت  صاحبان  براى  و  نیست، 

نیست و براى توبه کنندگان محل بازگشتى جز به سوى تو نیست، و رزق و روزى و خیر و فتح و پیروزى 

جز به دست تو نیست.امور دشوار مرا دچار حزن و غم نموده و راه هاى تنگ و صعب العبور مرا درمانده 

کرد، و بیمارى هاى دردناك مرا به وحشت انداخته است و باب فرج را مفتوح نمى یابم جز به دست پرتوان تو، 

د ده ا ل  ن  ، آن را امام  ݐ   ݓ     (۷)
جابـر از امـام باقـر7 و آن حضـرت از امـام حسـین7 روایـت کرده اسـت 

کـه فرمودنـد: امیرالمؤمنیـن7 فرمود:
کسى که حلق او دچار دردى باشد و زیاد سرفه کند و مبتال به 
یبوست شدید باشد، با این کلمات تعویذ نماید و آن را جامع براى 

هر چیزى نامید.
َوَرْفَعِتـي  َوِغیٰاِثـي  َوِعمـٰاِدي  ِثَقِتـي  ْنـَت 

َ
َوأ َرجٰاِئـي،  ْنـَت 

َ
أ ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ِبیـَن َمْهـَرٌب ِإّال ِإَلْیَك،  ْنـَت َمْفـَزُع اْلُمْفِزِعیـَن، َوَلْیَس ِلْلهٰاِر
َ
َوَجمٰاِلـي، َوأ

ٌل ِإّال َعَلْیـَك، َوٰال ِللّراِغِبیـَن َمْرَغـٌب ِإّال َلَدْیـَك، َوٰال  َوٰال ِلْلعٰاَلِمیـَن ُمَعـوَّ

ِئـِج َمْقَصـٌد ِإّال ِإَلْیـَك، َوٰال  ْنـَت، َوٰال ِلـِذي اْلَحواٰ
َ
ِلْلَمْظُلوِمیـَن نٰاِصـٌر ِإّال أ

ِللّطاِلِبیـَن َعطـٰاٌء ِإّال ِمـْن َلُدْنـَك، َوٰال ِللّتاِئِبیـَن َمتـٰاٌب ِإّال ِإَلْیـَك، َوَلْیـَس 

ْعَیْتِني 
َ
ُمـوُر اْلفٰاِدَحـُة، َوأ ْزُق َواْلَخْیـُر َواْلُفُتـوُح ِإّال ِبَیـِدَك. َحَزَنْتِنـي اْالُ الـرِّ

ِجـْد َفْتُح بٰاِب 
َ
ْحَوَشـْتِني اْالَْوجـٰاُع اْلُموِجَعُة، َوَلْم أ

َ
َقُة، َوأ یِّ اْلَمسـٰاِلُك الضَّ

۷۱ 
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بگشایى،  من  روى  به  را  در  این  که  مى خواهم  تو  واز  برداشته  دعا  به  دست  و  ایستاده  تو  پیشگاه  در  لذا 

برطرف  را  گرفتارى  و  بده  جواب  را  دعاکننده  و  است  گشایش  خواهان  آنکه  براى  بگشا  پس 

مرا  و  بزدا،  را  اندوه  و  گردان  دور  را  غّصه  و  نما  مسدود  را  فقر  در  و  فرما  برطرف  را  بیچارگى  و  کن 

نمى یابم. آن  از  خالصى  براى  را  تو  غیر  و  هستم  آن  پرتگاه  لب  در  من  بده،  نجات  هالکت  از 

رحم  من  به  مى کنى،  برطرف  را  بدى  و  کند  دعا  وقتى  مى دهى  جواب  را  بیچاره  آنکه  اى  خدا،  اى 

نکنى  را  لطف  این  تو  اگر  پروردگارا  نما،  برطرف  مرض  و  درد  و  اندوه  و  غم  از  مبتالیم  بدان  آنچه  و  کن، 

مهربانان. مهربان ترین  اى  نما  ترحم  من  به  پس  ندارم،  تو  غیر  از  فرج  امید 

پناه  جایگاه  این  است،  کننده  استغاثه  جایگاه  این  است،  فقیر  افتاده  پا  از  نیازمند  جایگاه  این 

این  است،  پناهنده  سوخته  دل  جایگاه  این  است،  دیده  خسارت  اندوهگین  جایگاه  این  است،  برنده 

است،  بیمناك  و  مى ترسد  و  است  شدن  غرق  و  هالکت  معرض  در  که  است  پستى  بندة  جایگاه 

این جایگاه کسى است که از خوابش بیدار گشته و از حال غفلت به خود آمده و بهبودى یافته از بیمارى و 

عٰاِء  َقْمـُت ِتْلقـٰاَء َوْجِهَك، َواْسـَتْفَتْحُت َعَلْیـَك ِبالدُّ
َ
اْلَفـَرِج ِإّال ِبَیـِدَك، َفأ

ِج اْلَکْرَب،  ِإْغٰالُقـُه، َفاْفَتْح یـٰا َربِّ ِلْلُمْسـَتْفِتِح، َواْسـَتِجْب ِللّداِعي، َوَفـرِّ

، َواْسـَتْنِقْذِني  ْنـِف اْلَهمَّ
َ
ـِل اْلُحْزَن، َوأ جِّ

َ
، َوُسـدَّ اْلَفْقـَر، َوأ رَّ َواْکِشـِف الضُّ

ِجـُد ِلَخٰالِصي ِمْنهـٰا َغْیَرَك.
َ
ْشـَفْیُت َعَلْیهٰا، َوٰال أ

َ
ِمـَن اْلَهَلَکـِة، َفِإنِّي َقـْد أ

ـوَء، ِاْرَحْمِني  ُه، یٰا َمـْن ُیِجیُب اْلُمْضَطـرَّ ِإذاٰ َدعٰاُه َوَیْکِشـُف السُّ یـٰا َاللَّ

ْرَج 
َ
ٍء، َربِّ ؛ ِإْن َلْم َتْفَعـْل َلْم أ َواْکِشـْف مـٰا ِبي ِمْن َغمٍّ َوَکـْرٍب َوَوَجـٍع َوداٰ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
َفَرِجـي ِمْن ِعْنـِد َغْیـِرَك، َفاْرَحْمِني یٰا أ

َهـذاٰ َمـکٰاُن اْلبٰاِئـِس اْلَفِقیـِر، َهـذاٰ َمـکٰاُن اْلُمْسـَتِغیِث، َهـذاٰ َمـکٰاُن 

اْلَمْلُهـوِف  َمـکٰاُن  َهـذاٰ  یـِر،  ِر الضَّ اْلَمْکـُروِب  َمـکٰاُن  َهـذاٰ  اْلُمْسـَتِجیِر، 

اْلخٰاِئـِف  اْلَغـَرِق  اْلهٰاِلـِك  اْلُمْشـِفِق  اْلَعْبـِد  َمـکٰاُن  َهـذاٰ  اْلُمْسـَتِعیِذ، 

ْفَرَق 
َ
اْلَوِجـِل، َهـذاٰ َمکٰاُن َمـِن اْنَتَبَه ِمـْن َرْقَدِتِه، َواْسـَتْیَقَظ ِمـْن َغْفَلِتـِه، َوأ
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شدت دردش، وترسیده از اشتباه خود و اقرار نموده به گناه خود، و فروتنى و خشوع نموده در برابر پروردگارش 

و گریسته از ترسش و طلب آمرزش نموده و اشک ریخته و طلب چشم پوشى و عفو نموده از پروردگارش 

زده:  صدا  و  نموده  دعا  و  کرده  وگریه  داشته  امید  و  نموده  جارى  اشک  و  تو،  غلبه  و  قهر  از  هراسیده  و 

کالم  و  مى بینى  مرا  بخش،.جایگاه  رهایى  مرا  پس  شده ام،  بیچارگى  و  رنج  گرفتار  من  پروردگارا 

است  من  نزد  آنچه  به  و  مى دانى  مرا  حاجت  و  آگاهى  من  باطن  و  ظاهر  از  مى شنوى،  مرا 

را  آن  سینه ام  آنچه  و  مى سازم  ظاهر  آنچه  و  من  پنهان  و  آشکار  من،  از  چیزى  دارى  احاطه 

نیست. پنهان  و  پوشیده  تو  بر  مى پوشاند 

پس از تو مى خواهم که تدبیر را به عهده دارى و عذرها را مى پذیرى و مقّدرات را امضا مى کنى، خواستن 

کسى که بدى نموده و اعتراف کرده، و به خود ظلم نموده و گناه کرده، و بر گذشته اش نادم و پشیمان است 

و به سوى پروردگارش بازگشته و تأسف خورده، و به آستان ربوبى پناه آورده و خود را بازداشت نموده و امیدش را آنجا 

پذیرنده  و  لغزشش  کننده  گذشت  به  آورده  روى  و  بریده  جا  همه  از  و  گردیده،  متمایل  و  زده  زانو  و  خوابانیده 

ْخَبَت 
َ
ِة َوَجِعـِه، َوخٰاَف ِمـْن َخِطیَئِتِه، َواْعَتـَرَف ِبَذْنِبـِه، َوأ ِتِه َوِشـدَّ ِمـْن ِعلَّ

ـِه، َوَبکـٰی ِمـْن َحـْذِرِه، َواْسـَتْغَفَر َواْسـَتْعَبَر َواْسـَتقٰاَل َواْسـَتْعفٰی  بِّ ِإلـٰی َر

ْرَسـَل ِمْن َعْبَرِتـِه، َوَرجـٰا َوَبکٰی 
َ
ـِه، َوَرَهَب ِمـْن َسـْطَوِتِه، َوأ بِّ َوالّلـِه ِإلـٰی َر

)(۱) َفَتٰالَفِنـي. َقـْد َتـرٰی َمکٰاِني،  ـرُّ ـِنَي الضُّ نِّـي َمسَّ
َ
َوَدعـٰا َونـٰاٰدی، َربِّ (أ

ِئِري َوَعٰالِنَیِتـي، َوَتْعَلـُم حٰاَجِتـي، َوُتِحیُط  َوَتْسـَمُع َکٰالِمـي، َوَتْعَلـُم َسـراٰ

ي،  ْمـِري ِمـْن َعٰالِنَیِتي َوِسـرِّ
َ
ِبمـٰا ِعْنـِدي، َوٰالَیْخفـٰی َعَلْیـَك َشـْيٌء ِمْن أ

ُه َصـْدِري. َومـٰا ُابـِدي َومـٰا ُیِکنُّ

ْدِبیـَر، َوَتْقَبـُل اْلَمعٰاِذیـَر، َوَتْمِضـي اْلَمقٰاِدیَر،  نَّـَك َتِلـي التَّ
َ
ْسـَئُلَك ِبأ

َ
َفأ

سـٰاَء َواْعَتَرَف، َوَظَلَم َنْفَسـُه َواْقَتـَرَف، َوَنِدَم َعلٰی مٰا َسـَلَف، 
َ
َل َمـْن أ ُسـؤاٰ

نـٰاَخ َرجـٰاُه َوَعَطَف، 
َ
َسـَف، َوٰالَذ ِبَفنٰاِئـِه َوَعَکـَف، َوأ

َ
ـِه َوأ بِّ نـٰاَب ِإلـٰی َر

َ
َوأ

ِحـِم َعْبَرِتِه،  ـَل ِإلـٰی ُمِقیـِل َعْثَرِتـِه، َوقٰاِبـِل َتْوَبِتـُه، َوغٰاِفـِر َحْوَبِتـِه، َوراٰ َوَتَبتَّ
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توبه اش و آمرزنده گناهش و رحم کننده به اشک چشمانش و برطرف کننده اندوهش و شفا دهنده بیماریش،

که رحم کنى بر گذشتش ازحّد و حدودم، و ناله و زارى ام به درگهت و بیامرزى همه خطاهاى مرا که نویسندگانت

خطاهایم  و  اشتباهاتم  و  گناهانم  از  گذشته  تو  علم  از  آنچه  و  نموده  گردآورى  تو  کتاب  و  نوشته اند 

به  تو  نگهبانان  آنچه  جمیع  و  لغزش هایم  و  بدى ها  و  زشتى ها  و  پلیدى ها  و  خلوت هایم  در 

نوشته اند  جوانى  و  پیرى  و  بلوغ  از  بعد  و  کودکى  در  تو  فرشتگان  و  مى دهند  گواهى  آن 

ظهرگاه  و  بامدد،  و  شبانگاه  و  شامگاهان  و  صبحگاهان  در  روز،  و  شب  در 

گناهانم  از  اینکه  و  آشکار،  در  و  خلوت  در  سفر،  در  و  وطن  در  سحرگاه،  و 

مى شدند.  داده  وعده  که  است  راستینى  وعده  این  دهى،  جاى  بهشتیان  میان  در  مرا  و  درگذرى 

بیمارى هاى  من  از  کنى  طرف  بر  که  مى دهم  قسم  را  تو  السالم  علیهم  محّمد  آل  و  محّمد  حق  به  خداوندا 

تو  غیر  را  آن  که  را  جوارحم  و  اعضا  و  اعصابم  و  رگهایم  و  پوستم  و  مویم  در  و  جسمم  در  فراگیرنده 

بیچارگان. دعاى  کننده  اجابت  اى  و  مهربانان،  مهربان ترین  اى  نمى کند،  برطرف 

ِعـي  َوَتَضرُّ ِبـَك،  َتجـٰاُوِزي  َتْرَحـَم  ْن 
َ
أ ِتـِه،  ِعلَّ َوشـٰاِفي  َبِتـِه،  ُکْر َوکٰاِشـِف 

ْحصـٰاُه ِکتٰاُبـَك، َومٰا 
َ
ُتـُه ُکّتاُبـَك، َوأ

ْ
ْخَطأ

َ
ِإَلْیـَك، َوَتْغِفـَر ِلـي َجِمیـَع مـٰا أ

ِتـي  ِئـِري ِفـي َخَلواٰ َمضـٰی ِمـْن ِعْلِمـَك، ِمـْن ُذُنوِبـي َوَخطٰایـٰاي، َوَجراٰ

ِتـي َوَهنٰاِتـي، َوَجِمیِع مٰا َتْشـَهُد ِبـِه َحَفَظُتَك،  ئٰاِتي َوَهَفواٰ ِتـي، َوَسـیِّ َوَفَجراٰ

ـبٰاِب،  َوالشَّ ـْیِب  َوالشَّ اْلُبُلـوِغ،  َوَبْعـَد  َغـِر  الصِّ ِفـي  َمٰالِئَکُتـَك  َوَکَتَبْتـُه 

حـٰی  َوالضُّ ْبـکٰاِر،   

َواْالَ َوِباْلَعِشـيِّ  صـٰاِل،  َواْالٰ َواْلُغـُدوِّ  هـٰاِر،  َوالنَّ ْیـِل  ِباللَّ

ْن َتجـٰاَوَز َعْن 
َ
، َوأ ـَفِر، ِفـي اْلَخـَالِ َواْلَمـَالِ َواْالَْسـحٰاِر، ِفـي اْلَحَضـِر َوالسَّ

ِذي کٰاُنـوا ُیوَعُدوَن)(۱). ْدِق الَّ ـِة َوْعَد الصِّ ْصحٰاِب اْلَجنَّ
َ
ئٰاِتي (ِفي أ َسـیِّ

ي اْلِعَلَل اْلغٰاِشـَیِة ِفي ِجْسـِمي  ْن َتْکِشـَف َعنِّ
َ
ٍد َوآِلِه، أ ُهـمَّ ِبَحقِّ ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ِرِحي، َفِإنَّ َذِلَك ٰالَیْکِشـُفهٰا  َوِفي َشـْعِري َوَبَشـِري َوُعُروِقي َوَعَصِبي َوَجواٰ

یَن.(۲) ْرَحـَم الّراِحِمیَن، َویٰا ُمِجیَب َدْعـَوِة اْلُمْضَطرِّ
َ
َغْیـُرَك، یٰا أ
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[خبش ششم]

فصل اول
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صاحب کتاب «موسوعة کربال» گفته است: 

برای  کنید  اختیار  حائر  از  یا  و  مطهر  قبر  از  تربت  فرموده اند  اینکه  سّر 
سجده بر آن در نماز، گذشته از فضیلتی که دارد و مقدس است و گذشته 
خاک  هر  از  مقدس تر  و  پاکیزه تر  و  خالص تر  و  پاکتر  و  نیکوتر  اینکه  از 
دیگری است، و گذشته از آنچه گفته شده و گفته نشده، شاید سّرش از 
بعضی از جهات روحی این باشد که: نمازگزار در نمازش که معراج او 
است در اوقات پنجگانه به یادآورد که چه بر سر اسالم و دین آمده بر اثر 

قتل آن شهید، فرزند شهید به دست دشمنان اسالم، 
آن گروه ستمگری که پیوسته برای اسالم و مسلمین در دوران جاهلیتشان 
و نیز در دورانی که به ظاهر اسالم آوردند نقشه های خائنانه کشیدند و از 

در مکر و حیله وارد شدند،
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و آن را ابتدا نمودند به قتل سید الشهداء حمزه7 به گونه ای که آرامش 
و راحتی را از پیامبر9 گرفت تا آنکه چهل مرتبه بر پیکر پاک او نماز 
خواند با هر شهیدی یک مرتبه،  و به این مقدار اکتفا نکردند، هند مادر 
معاویه تصمیم گرفت جگر حضرت حمزه را بعد از آنکه از سینه مبارکش 
خارج کرد بجود، اما نتوانست بجود و ببلعد، آن را بیرون آورد از دهان و 
با آن دست بند و خلخال درست کرد که زینت کند، زیرا حضرت حمزه 
پدر او، یعنی عتبه، را که از سران شرک و کفر بود در جنگ بدر به درک 

واصل نموده بود.
با  یزید  که  الله7  عبد  ابا  حضرت  کشتن  به  کردند  ختم  را  آن  سپس 
قتل آن حضرت انتقام جنگ بدر را گرفت و کفر او و جرم او از جّده اش 
امام  و  حمزه  حضرت  قتل  است،  بوده  شدیدتر  عتبه  جّدش  و  هند 
حسین8 نقشه ای بود از طرف دشمنان اسالم برای ریشه کن نمودن 
دعوت پیامبر9 مسلمان ها تربت او را به عنوان شعار و آرم و عالمت 
گرفتند و به آن تبرک جسته و طلب شفا می نمودند تا اعترافی باشد به 
فضیلت شهدا و جاودانه ماند یاد یاوران اسالم و کسانی که در راه خدا 

جان سپردند.
حضرت  جّدش  دین  ماندن  زنده  برای  حسین7  امام  که  هنگامی 
و  دادند  قرار  شعار  را  او  تربت  مسلمانان  رسید  شهادت  به  محّمد9 
بر آن برای خدا سجده می کردند تا این در خاطرشان باشد که اگر امام 
که  طور  همان  شود،  اقامه  ایام  این  تا  که  نبود  نمازی  نبود  حسین7 

مرحوم شیخ عباس شرف در دیوانش گفته است: 
بالطفوف وقوفك  بالصـالةلوال  وقفنـا  ملـا 

اگر ایستادگی تو در کربال نبود/ما به نماز نمی ایستادیم
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در  می کند  سجده  پاک  تربت  این  بر  خدا  برای  گزار  نماز  که  هرگاه  پس 
مشرق و مغرب زمین حجاب های مادی کثیف را که بین او و حقیقت 
نماز حجاب می شود، نمازی که معراج مؤمن است و اوج گرفتن او از 
پستی ماده تا آسمان حقایق، و با روح خود عروج می کند به محضر ربوبی 
تا تقرب به درگاهش حاصل نماید و عفو و بخشش و ثواب از او بخواهد.

یکـی از اسـطوانه های علـم در این زمـان همین رأی را اختیار فرموده و در سـّر 
سـجود بر تربت امام حسـین7 گفته اسـت:

که  هنگامی  نمازگزار  که  است  این  ارزشمند  و  عالی  مقاصد  جمله  از 
پیشانی خود را بر این تربت پاک می نهد به یاد آورد که چگونه امام7 
خود را و اهل بیتش را و برگزیدگان از اصحابش را در راه عقیده و مبدأ 
قربانی نموده تا بت ها را بشکند و ظلم و بیداد و فساد و استبداد را نابود 
سازد و چون سجود اعظم ارکان نماز است و همان طور که در حدیث 
فرموده اند: «بهترین حالت بنده نسبت به پروردگارش حالت سجود او 
پاک  تربت  آن  بر  را  پیشانی  که  هنگامی  مؤمن  که  است  مناسب  است» 
می گذارد به یاد آورد عزیزانی که جسم خود را قربانی در راه حق نموده و 
بر این خاک قرار دادند و روح مطهرشان به مأل اعلی پیوست تا خشوع و 
خضوع نماید و مالزم سر نهادن و سر برداشتن باشد و این دنیای دون و 
زرق و برق از بین رفتنی آن را کوچک بشمارد همان طور که آن شهدای 

عالی مقام دنیا را تحقیر نمودند و کوچک شمردند.
و شاید این معنا و مقصود آن  چیزی است که در خبر آمده: «سجده بر 

تربت امام حسین7 حجاب هاى هفتگانه را مى درد».(۱)

۱. موسوعة کربال: ۵۸۸/۲. 
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ݔ   ّ ݑ ݑ  ݓ ݑ ݓ  ݓ   ݑ  ݔ ݐ ݐ
معاویـة بـن عمـار روایت کرده اسـت کـه برای امـام صادق7 کیسـه ای بود 
از دیبـاج زرد و در آن تربـت امـام حسـین7 نگهداری می شـد، هنـگام نماز آن 

را بـر روی سـّجاده خـود می ریخـت و بـر آن سـجده می کرد، سـپس فرمود:
سجده بر تربت حضرت ابا عبد اهللا7 حجاب هاى هفتگانه را 

برطرف مى کند.(۱)
محّدث نوری1 در مستدرک می نویسد: 

به خط شهید ثانی این عبارت را یافتم که: سجده بر تربت امام حسین7 
باعث قبولی نماز می گردد اگر چه آن نماز شرایط قبولی را دارا نباشد و 

اگر سجده اش بر تربت امام حسین7 نبود قابل قبول نبود.(۲)

ݔ ݑ   ݑ  ݓ ݑ ݐ  ݔ  ݓ ݑ
اّول کسـی کـه تسـبیح از تربت مقدس سـاخت امام زیـن العابدین7 بودند، 
بعـد از آنکـه از دفـن پـدر بزرگـوارش امام حسـین7 و اهل بیـت و یارانش فارغ 
گردید، مشـتی از خاکی که جسـد شـریف آن حضرت را بر آن نهادند برداشـت 
و در کیسـه ای قـرار دادنـد و از آن تسـبیحی سـاختند و آن همـان تسـبیحی بـود 
کـه در دسـت مبـارک آن حضـرت بـود وقتـی که در شـام ایشـان را بر یزیـد وارد 
کردنـد، امـام7 آن را می چرخانیـد، یزیـد لعنه الله سـؤال کرد: این چیسـت که 
در دسـت می گردانیـد؟ امـام7 حدیثـی را از جـّد بزرگـوارش رسـول خـدا9 

روایـت کـرد که فرمـوده اند: 
۱. مفتاح الجنات: ۲۳۷/۱، صحیفه باقریه وصادقیه جامعه: ۲۳۹، صحیفه صادقیه: ۲۹۴. 

۲. مستدرک الوسائل: ۱۲/۴ ح۱.
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کسى که تسبیحى را صبحگاهان در دست بگیرد و دعایى است 
مخصوص، آن را بخواند، بعد از آن براى او ثواب تسبیح نوشته 

مى شود اگرچه تسبیح نگوید.
و اّول کسـی کـه سـجده بـر ایـن تربت نمـود در نماز امـام زیـن العابدین7 
بـود و پـس از آن حضـرت فرزنـد بزرگـوارش امـام باقـر7، سـپس فرزند ایشـان 
امـام صـادق7 کـه شـیعیان خـود را بـر اقتـدا نمـودن بـه آن، یعنـی سـجده بـر 
تربـت امـام حسـین7 وادار می نمود تا آنکه شـعاری از شـعارهای شـیعه گردید 

و بـه وسـیله آن بـه خـدا تقّرب پیـدا می کردنـد.(۱)

ݒ ݓ ݔ  ݓ   ݑ ݐ  ݐ  ݔ   ݓ ݑ
ݐ  ݑ  ݔ ݐ ݐ ݔ ݓ ݐ ݔ  ݒ

از حضرت موسی بن جعفر8 روایت شده که فرموده اند : 
شیعیان ما از چهار چیز بى نیاز نیستند: حصیر کوچکى که برآن 
نماز بگذارند، و انگشترى که در دست کنند، و مسواکى که با 
آن مسواك کنند، و تسبیحى از خاك قبر امام حسین7 که سى 
و سه دانه داشته باشد، هرگاه آن را درحال ذکر بگرداند به هر 
دانه اى خداوند چهل حسنه و هرگاه بدون ذکر و در حال غفلت 

آن را بگرداند خداوند بیست حسنه براى او بنویسد.(۲)

د ن با ... امام 

ّ ݑ ݑ  ݓ ݑ ݐ  ݔ   ݓ ݑ
ݑ  ݔ ݐ ݐ

شـیخ مفیـد1 در کتـاب مـزارش از عبـد الله بن ابراهیـم بن محّمـد ثقفی، از 
پـدرش، و او از امـام صـادق7 روایت کرده اسـت کـه فرمود:

تسبیح حضرت فاطمه3 از رشته هاى تابیده شده پشم بود که بر 
۲. بحاراالنوار: ۱۳۲/۱۰۱ ح۶۱. ۱.  موسوعة کربال: ۵۰۳/۲. 
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آن به عدد تکبیرها گره زده شده بود، آن را در دست مى گردانید 
و تکبیر و تسبیح مى گفت تا آنکه حضرت حمزه7 به شهادت 
رسید، آنگاه از خاك قبر او تسبیح ساختند، مردم نیز از خاك 

قبر آن حضرت گرفته و تسبیح درست کردند.
هنگامى که امام حسین7  ـ که  خدا بر عذاب قاتلش لحظه لحظه 
بیفزایدـ  به شهادت رسیدند این امر به سوى آن حضرت عدول کرد 
و تربت آن حضرت را جایگزین خاك قبر حضرت حمزه7 

نمودند به خاطر فضیلت و برترى و مزّیتى که در آن است.
و از امام صادق7 روایت شده است که فرمودند:

مرتبه  یک  دانه  هر  با  و  بگرداند  را  تربت  هاى  دانه  که  کسى 
استغفار گوید، هفتاد مرتبه براى او نوشته شود، و اگر تسبیح را 
در دست خود نگهدارد و با آن ذکر نگوید در هر دانه اى از آن 

ها که مى گرداند هفت مرتبه برایش نوشته شود.
ابوالقاسـم محّمـد بـن علـی از حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا8 روایت 

کـرده اسـت کـه فرمودند: 
کسى که دانه هاى تربت را بگرداند و بگوید: 

ْکَبُر
َ
ُه أ ُه َواللَّ ه َواْلَحْمُد لّلِه َوٰال ِإٰلَه ِإالَّ اللَّ ُسْبحٰاَن اللَّ

پاك و منّزه است خدا، ستایش سزاوار اوست، و معبودى جز خدا نیست و خداوند بزرگتر است

شش  و  شود  نوشته  برایش  حسنه  هزار  شش  آن  از  دانه اى  هر  با 
هزار گناه از او محو شود و شش هزار درجه او را باال برند، و 

مثل آن برایش از شفاعت ثابت گردانند.
در کتـاب حسـن بـن محبوب اسـت که از امام صـادق7 پیرامـون تربت قبر 



 ...
ݐ ݑ ݓ  ݐ ݑݓݔ    

ݑݔ  ݑ

۳۰۵

حضـرت حمـزه و قبـر امام حسـین7 و برتری هر یک نسـبت به دیگری سـؤال 
شـد، امام7 فرمودند:

تسبیحى که از خاك قبر امام حسین7 باشد در دست شخص 
تسبیح مى گوید بدون اینکه شخص تسبیح گوید.

و گفـت: امـام صـادق7 را دیـدم در دسـت مبارکش تسـبیحی از تربت امام 
حسـین7 بـود، در مورد آن سـؤال کردند، امـام7 فرمودند:

این پرفایده تر است بر من، یا فرمود: سبک تر است بر من.
و روایت شده است که:

حورالعین وقتى مى بینند یکى از مالئکه براى امرى به زمین فرود 
حسین7  امام  قبر  تربت  و  تسبیح  که  مى خواهند  او  از  مى آید 

هدیه آورند.(۱)

قّدس ر   ...

ݐ ݓ  ݑ  ݐ ݔ  ݓ ݑ ݔ    ݑ ݑ
بحاراالنـوار از کتـاب احتجـاج نقـل کـرده اسـت: حمیـری بـرای حضـرت 
حّجت7 نوشـت و سـؤال کرد که آیا جایز اسـت با خاک قبر امام حسـین7 

کسـی تسـبیح بگویـد و آیـا در آن فضیلت و امتیازی اسـت؟ 
امام7 در جواب فرمودند: 

آرى، با آن تسبیح مى گوید، هیچ تسبیحى افضل از آن نیست، و از 
امتیازات آن این است که شخص فراموش مى کند تسبیح گفتن را، و 
آن را بدون ذکر مى گرداند، براى او ثواب تسبیح گفتن نوشته مى شود.

و سـؤال کـرد: آیـا جایـز اسـت تسـبیح را با دسـت چـپ بچرخانـد زمانی که 
تسـبیح مـی گویـد، یـا جایز نیسـت؟ پاسـخ دادند: 

۱.  مزار شیخ مفید: ص۱۵۰، بحاراالنوار: ۱۳۳/۱۰۱ ح۶۶
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جایز است؛ و حمد و ستایش از آن خداوند است. (۱)
ݑ ݐ    ݒ ݔ  ݓ    ݑ  ݑ ݐ   ݐ  ݑ  ݓ ݑ

ابـن قولویـه در کامـل الزایـارات از یونـس بـن رفیـع و او از امـام صـادق7 
روایـت کـرده اسـت کـه فرمودنـد:

سرخ  تربتى  حسین7  امام  مبارك  سر  باالى  قسمت  در  همانا 
رنگ است در آن شفاى هر درد است جز مرگ.

مـی گویـد: بعـد از آنکـه ایـن حدیـث را شـنیدم نـزد قبـر آمدم و در قسـمت 
بـاالی سـرمبارک را کندیـم، بـه قـدر یـک ذراع کـه کندیم بـر ما فـرو ریخت از 
نـزد رأس قبـر خاکـی مثـل ریـگ هـای نرمی کـه آب با خـود می آورد بـه رنگ 
قرمـز و بـه انـدازه یـک درهـم، آن هـا را بـا خـود بـه طـرف کوفـه بردیـم و آن را 

ممـزوج نمودیـم، و کـم کـم بـه مـردم بـرای مـداوای دردهایشـان می دادیم.(۲)

ݑ ݐ  ݒ ݔ  ݓ   ݑ ݐ 
ابـن قولویـه در کامـل الزیارات به سـند خود از عبـد الله بن ابـی یعفور روایت 

کـرده اسـت که گفت: بـه امام صادق7 عـرض کردم: 
شـخصی از تربـت قبـر امـام حسـین7 می گیـرد و از آن بهـره مند می شـود، 

غیـر او می گیـرد و از آن نفعـی نمی بـرد، امـام7 فرمودنـد:
تربت  آن  از  احدى  نیست  معبودى  او  جز  که  خداوندى  به  نه 
نمى گیرد که معتقد باشد خدا به وسیله آن او را بهره مند مى سازد 

مگر اینکه خدا او را از آن بهره مند مى سازد.(۳)
۱. تهذیب االحکام: ۷۵/۶،  احتجاج: ۴۸۹/۲، بحارااالنوار: ۳۴۷/۸۵ ح۱.

۲. کامل الزیارات: ص۴۶۸ ح۱، کافی: ۵۸۸/۴ ح۴.
۳. کامل الزیارات: ص۴۶۰ ح۱، بحاراالنوار: ۱۲۳/۹۵ ح۳.
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و نیز از محّمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: 
به سوی مدینه رفتم در حالی که بیمار بودم، به امام7 عرض کردند که 
آشامیدنی  یک  من  سوی  به  باقر7  امام  است،  بیمار  مسلم  بن  محّمد 
به همراه غالمی فرستادند و روی آن با دستمالی پوشیده بود، غالم آن را 
به من داد و گفت: آن را بیاشام، زیرا امام7 به من امر فرموده است که 
از نزد تو نروم تا آن را بیاشامی. آن را گرفتم بوی مشک از آن به مشام 
من  به  آشامیدم  را  آن  وقتی  خنک.  و  طعم  خوش  بود  شربتی  می رسید، 
گفت: موالیم فرموده اند: وقتی آن را نوشیدی بیا. با خودم فکر کردم در 
آنچه امام به من فرموده، و من پیش از آن قادر نبودم که روی پایم بایستم، 
آن شربت که در درون من قرار گرفت گویا از بند رها شدم، به درب خانه 
امام7 رفتم و اجازه خواستم امام7 مرا صدا زدند که با جسم بهبود  
یافته وارد شو، وارد شدم در حالی که گریه می کردم، سالم کردم و دست 
و سر مبارکش را بوسیدم، به من فرمود: چرا گریه مى کنى، اى محّمد؟ 
و  راه،  دوری  و  غربتم،  بر  می کنم  گریه  شوم،  شما  فدای  کردم:  عرض 

قدرت نداشتن بر ایستادن نزد شما و نگریستن شما. 
امام7 فرمودند: 

اما کمِى قدرت، آرى چنین قرار داده خدا اولیاء ما واهل محّبت 
ما را، بال را به سوى اینان خیلى شتابان قرار داده است اما آنچه 
یاد کردى از غربت، مؤمن در این دنیا غریب است و در میان این 

خلق وارونه تا آنکه از این سرا به رحمت خدا رود. 
اما آنچه یاد کردى از دورى راه، پس تو را به ابى عبد اهللا ـ خود 
امام7 ـ ُاسوه است، نسبت به سرزمینى که دور گشته از ما به 

سبب فرات (یعنى کربال) . 
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ما  به  و  باشى  ما  نزد  دارى  دوست  اینکه  از  یادکردى  آنچه  اّما 
است  تو  قلب  در  آنچه  خداوند  آن،  بر  نیستى  قادر  تو  و  بنگرى 

مى داند و پاداشت بر او است. 
سپس به من فرمود: آیا کنار قبر امام حسین7 مى روى؟

عرض کردم: آری، با ترس و وحشت.
امام7 فرمود: هر چه پیمودن این راه سخت تر باشد، ثواب آن 
هم به مقدار سختى و خوف افزوده مى شود. هر کس در رفتنش 
ترس داشته باشد خدا ترس او را روزى که همه باید در پیشگاه 
پروردگار عالم بایستند برطرف مى نماید و او را ایمن مى گرداند 
و باز مى گردد با آمرزش گناهان و مالئکه بر او سالم مى کنند 
دعا  او  براى  و  مى بیند  مى دهد  انجام  را  آنچه  و  او  پیامبر9  و 
و  فضل  و  پروردگار  طرف  از  نعمتى  به  مى گردد  «باز  مى کند، 
خدا  رضاى  از  و  نرسد  آن  به  ناراحتى  و  بدى  هیچ  که  احسانى 

پیروى کنند»(۱)
سپس به من فرمود: آن شربت را چگونه یافتى؟ عرض کردم: شهادت 
می باشی،  اوصیاء  وصی  تو  و  هستید  رحمت  بیت  اهل  شما  که  می دهم 
از  و  بایستم  پایم  روی  که  نداشتم  قدرت  آورد،  فرستادید  را  آنچه  غالم 
خودم مأیوس بودم، آن شربت را به من داد و آن را آشامیدم، نه مانند بوی 
آن تا کنون استشمام کرده و نه مانند مزه و طعم آن تا کنون چشیده ام و 
گواراتر از آن ندیده ام، هنگامی که آن را آشامیدم غالم به من گفت: موالیم 
امر فرموده که به تو بگویم: وقتی آن را آشامیدی نزد من بیا، من به شّدت 
باشد،  جانم  قیمت  به  چه  اگر  گفتم  خود  با  ولی  بودم  واقف  خود  درد 

۱.  از سورۀ آل عمران آیه۱۷۴ اقتباس شده است.
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خدمت امام7 مشرف خواهم شد، به سوی شما روانه شدم و گویا از 
بند رها شدم، حمد و سپاس خدا را که شما را رحمت برای شیعیانتان 

قرار داد.
آنگاه فرمود: 

امام  قبر  تربت  از  مقدارى  آن  در  نوشیدى  که  شربتى  محّمد  اى 
حسین7 بود و آن بهترین چیزى است که از آن شفا بجویند و 
هیچ چیز را معادل آن ندان، همانا ما از آن به کودکان و زنان 

خود مى نوشانیم و همه خیر و خوبى را در آن مى یابیم.
عرض کردم: فدای شما شوم ما نیز از آن می گیریم و به آن شفا می طلبیم.

امام7 فرمود: شخصى آن را مى گیرد و با خود از حائر بیرون 
مى برد در حالى که آن را آشکار ساخته است، پس عبور نمى کند 
به جّنى که مبتال به بیمارى است یا حیوان و یا موجودى که داراى 
آفت است مگر آنکه آن را مى بویند و در نتیجه برکت آن مى رود 
و برکتش براى غیر مى گردد، اّما تربتى که ما با آن دردها را مداوا 
مى کنیم این گونه نیست، و اگر نبود آنچه ذکر کردم براى تو ـ 
یعنى ظاهر کردن تربت ـ بر خورد نمى کرد با چیزى و هیچ کس 
از آن تناول نمى کرد مگر آنکه فوراً بهبود پیدا مى کرد از بیمارى، 
و این تربت همانند حجراالسود است که صاحبان آفات و امراض 
و کفر و جاهلیت در کنار آن مى آمدند و بر اثر تماس با آن عیب 
و مرض آن برطرف مى شد، و ابتدا مانند یاقوت سفید بود به تدریج 

سیاه گردید و به این صورت که مى بینى در آمد.
عرض کردم : فدای شما شوم، من چگونه با آن رفتار می کنم؟

 امام7 فرمود: تو با ظاهر ساختن آن همان برخوردى که دیگران 
با آن دارند تو نیز دارى، آن را کوچک مى شمارى، چه بسا آن را 
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در خورجین خود یا در کنار چیزهاى آلوده و کثیف مى گذارى، 
و آن اثرى که از آن اراده دارى از بین مى رود.

عرض کردم: فدای شما شوم راست گفتید و صحیح فرمودید. 
امام7 فرمود: کسى آن را نمى گیرد مگر آنکه جاهل است به 

کیفیت گرفتن آن و نگهداشتن آن. 
عرض کردم: فدای شما شوم من چگونه آن را بگیرم که مانند شما گرفته 
باشم؟ امام7 فرمود: به تو مقداری از آن را بدهم؟ عرض کردم: آری. 
امام7 فرمود: وقتی آن را گرفتی چه می کنی با آن؟ عرض کردم: آن را 
با خودم می برم. امام7 فرمود: در چه چیزی آن را قرار می دهی؟ عرض 

کردم: در لباسم قرار می دهم.
انجام  که  سابق  روش  همان  به  برگشتى  دوباره  فرمود:  امام7 
مى دادى، نزد ما به اندازه نیازت از آن بیاشام و با خود بیرون نبر، 

زیرا براى تو سالم نمى ماند.
آنگاه امام7 از آن دو مرتبه به من آشامانید، پس از آن درد و مرضی که 

در خود احساس می کردم به کّلی از بین رفت تا آنکه بازگشتم.(۱)

و از امـام صـادق7 حدیثـی طوالنـی در فضیلـت تربـت امـام حسـین7 و 
طلـب شـفا بـه وسـیله آن روایـت شـده که:

همانا شیاطین و جّن بر بنى آدم به خاطر آن حسد مى ورزند پس 
آن را مسح نموده تا تمام بوى خوش آن از بین رود.

وتربت از حائر خارج نمى شود مگر آنکه تعدادى غیر قابل شمارش 
از آنان آماده اند تا تربت را مسح نمایند اگر چه در دست صاحب 

۱.  کامل الزیارات: ص۴۶۲ ح۷، بحاراالنوار: ۱۲۰/۹۸ ح۹، وسائل الشیعة: ۵۲۶/۱۴.
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آن باشد، و آن ها با وجود مالئکه نمى توانند داخل حائر شوند.
و اگر از تربت چیزى سالم باشد، یعنى از تماس شیاطین و جن 
در امان مانده باشد، هیچ کس با آن خود را معالجه نمى کند مگر 
آنکه فوراً بهبودى برایش حاصل مى شود، پس هنگامى که آن را 

گرفتى بپوشان و زیاد ذکر خدا و اسم خدا بر آن بخوان.
و در ادامه فرمود:  به من خبر رسیده برخى از کسانى که تربت 
را گرفته اند آن را مورد استخفاف قرار داده، و در توبره قاطر و 
االغ و در ظرف غذا و یا در خورجین و امثال آن قرار مى دهند، یا 
با دست هاى آلوده به غذا آن را مسح مى نمایند، پس چگونه توقع 
شفا گرفتن دارد کسى که حالش چنین است، و نیز قلبى که در 
آن یقین به تأثیر تربت نیست و صاحبش به آنچه صالح او در 

آن است استخفاف مى ورزد عمل آن را فاسد و تباه مى گرداند.(۱)
شـیخ طوسـی1 در مصبـاح از محّمـد بن سـلیمان بصـری و او از پدرش و او 

از امـام صـادق7 روایت کرده اسـت کـه فرمودند:
در خاك قبر امام حسین7 شفا است نسبت به هر دردى و آن 

بزرگترین دوا است.(۲)
و از حسـین بـن ابـی العالء روایت کرده اسـت که گفـت: از امام صادق7 

فرمودند: که  شنیدم 
فرزندان خود را با تربت امام حسین7 کامشان را بردارید (یعنى 

تربت را به سقف دهان آن ها بمالید) زیرا تربت مایه امان است.(۳)

۱. مصباح  الزائر: ص۲۵۸، کامل الزیارات: ص۴۷۰ ح۵.
۲.  مصباح المتهجد: ۷۳۲/۲، کامل الزیارات: ص۲۷۵ ح۴.

۳.  مصباح المتهجد : ۷۳۲/۲،کامل الزیارات: ص۲۷۸ ح۲، صحیفه باقریه وصادقیه جامعه: ص۸۳۲.
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مـا می بینیـم کـه علمـای اعـالم و بـزرگان از مراجـع شـیعه تنهـا از آن اسـمای 
نورانیـه و مقدسـه اسـتفاده نمی کننـد بلکـه بـه تربـت آن ها تبـرک می جوینـد و با 

آن دردهـا و بیمـاری هـا را مـداوا می نماینـد.
مرحوم محّدث قمی می نویسد: 

مرحوم سید نعمة الله جزائری بر اثر فقر و تهیدستی قادر به خریدن چراغ 
برای مطالعه نبود و لذا از نور ماه استفاده می کرد و چشمان او دچار ضعف 
در  که  امامانی  سایر  و  حسین7  امام  مقّدس  تربت  از  گردید،  شدیدی 
عراق هستند استفاده کرد و آن را به چشمانش مسح نمود و به این وسیله 

نور دیدگانش افزایش یافت.
ضعف  دچار  چشمانم  هرگاه  بودم  چنین  نیز  من  و  می کند:  اضافه  و 
می شدند بعد از نوشتن ومطالعه، از تربت ائّمه اطهار استفاده می نمودم 
و گاهی احادیث روایت شده از ائّمه: را به دیدگانم می مالیدم و بر آن 
قرار می دادم، و حمد و سپاس خدای را که چشمان قوی دارم و مبتال به 
ضعف نیستند و امیدوارم ان شاء الله در پرتو نور اهل بیت و برکات ایشان 

چشمان ما در دنیا و آخرت منّور باشد.(۱)

د. ی با دن و...  ق  ی از  ث ا قّدس با  ...

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݔ ݑ    ݔ
در «تحفـة الرضویـه» اسـت: از آنچـه تجربه شـده بـرای آرام گرفتـن دریا در 
هنـگام تالطـم امواجـش افکنـدن چیـزی از تربت امام حسـین7 در آن اسـت.

عّالمـه کفعمـی1 در هامـش مصباح ذکر کرده اسـت: از آنچه تجربه شـده 
بـرای آرام گرفتـن دریـا، افکندن مقداری از تربت امام حسـین7 در آن اسـت.

۱.  اسرار النجاح: ۱۰۳/۲، فوائد الرضویه، محدث قمی: ص۶۹۵.
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و از کتـاب «طریـق النجـاة» نقـل کـرده اسـت: جماعتـی مورد وثـوق به من 
خبـر دادنـد کـه تعـدادی در دریـا بودند کـه باد سـختی وزیدن گرفـت به طوری 
کـه ترسـیدند غـرق شـوند، یکـی از آن هـا مقـداری از تربت امام حسـین7 در 

آن ریخـت، بـه اذن پـروردگار فـورًا آرام گرفت.
و اضافـه کـرده اسـت: بـا جمعـی حـدود بیسـت روز در دریـای حریر به سـر 
می بردیـم، روزی آب دریـا طوفانـی شـد بـه گونـه ای کـه گمـان کردیـم غـرق 
می شـویم بـا مـن مقـداری از تربـت مقـّدس امـام حسـین7 بـود، آن را در دریا 
افکنـدم، بـه اذن خداونـد تبـارک و تعالـی آرام گرفـت، در دریـا مرکبـی غیـر از 
مرکـب مـا در مقابـل دیـدگان مـا بود، تمـام کسـانی کـه در آن بودند جـز دو نفر 

غـرق شـدند و آن دو نفـر بـه وسـیله دو تختـه پـاره نجـات پیـدا کردند.
مؤّلف کتاب «التحفة الرضویة» می نویسد: موثق ترین مردم نزد من و باورع ترین 

آن ها عالمه بزرگوار مرحوم والد برایم گفت: این از مجربات است.
و نیـز عالمـه کبیـر و شـیخ جلیـل محّمـد علـی غـروی اردوبـادی از شـخص 
مـورد اطمینـان نقـل کرده اسـت که گفـت: در دریای خـزر بودم، دریـا طوفانی 
شـد و مشـرف شـدیم بـر هالکـت، ناخـدا نزد مـن آمـد و تربت امام حسـین7 
طلـب کـرد، کالم او را نمی فهمیـدم زیـرا بـه لغـت روسـی سـخن می گفـت، بـا 
اشـاره بـه مـن فهمانـد کـه آن را می بوسـند و بـر چشـم می نهنـد، مـن تربـت امام 
حسـین7 را بیـرون آوردم و آن را در دریـا رها کـردم، آب دریا آرام گرفت و از 

غـرق شـدن نجات یافتیـم و از نابـودی ایمـن گردیدیم.

و بـرای تربـت مقـّدس امـام حسـین7 فوائـد بسـیاری اسـت غیـر از آنچـه 
ذکر شـد، شـیخ حـّر عاملـی در کتابش «الفصـول المهّمـة» بابی را تحـت عنوان 
اینکـه «تربـت حسـینی شـفا بـرای هـر درد و مایـه ایمنـی از هر خوف و وحشـت 
اسـت» و تعـدادی از احادیـث اهـل بیـت اطهـار: را کـه داللـت می کنـد بـر 
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ایـن موضـوع جمـع آوری نمـوده و در آخـر بـاب گفتـه اسـت: و احادیـث در 
این بـاره جـّدًا زیـاد اسـت.

در عهـد عثمانـی بـه بیـت اللـه الحـرام بـه قصـد حـج رفتـم، شـبی در محّلـی 
بیـن مّکـه و مدینـه خوابیـدم، از خواب بیـدار شـدم در حالی که حـرارت زیادی 
را در بازویـم احسـاس مـی کـردم، ناگهـان متوجـه شـدم در کنـارم افعـی بزرگی 
سـر خـود را بـاال آورده اسـت، و او بـوده کـه در بازویم نیـش زده اسـت. متحّیر 
مانـدم و نمی دانسـتم چـه کنم، شـب از نیمه گذشـته بـود و طبیبـی در آن هنگام 
در دسـترس نبـود، بـا خـود گفتم: درد بـزرگ دوای بـزرگ الزم دارد. فـورًا رفتم 
بـه سـراغ کیسـه ای کـه در آن مقـداری از تربت سـید اشـهداء7 بود، کیسـه را 
برداشـتم و تربـت را از آن خـارج نمـودم، بـا مقـداری آب حل کـردم و به بازویم 
از آن پاشـیدم و محکم آن را بسـتم، از شـّدت درد و حرارت سـّم، گویا روح از 
پیکـر مـن مفارقـت می کـرد، آنـگاه چنـد سـاعتی خوابیدم و سـپس طبـق عادتم 
در هنـگام سـحر بـرای تهّجـد بیـدار شـدم، متوجـه شـدم هیـچ دردی را در آن 

احسـاس نکـردم، و دریافتم که سـالم اسـت.
عّالمه شیخ محّمد حسین اعسم نجفی1 در منظومه اش گفته است:

و بـرای امـام حسـین7 تربتـی اسـت کـه در آن شـفا اسـت/ شـفا مـی دهد 
کسـی را کـه مشـرف بـه مرگ اسـت.(۱)

ت ت ا اب  بال از  ف   ...

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݔ ݓ   ݔ ݓ ݓ   ݓ ݑ 
از عجیب تریـن مطالبـی کـه در ایـن باره شـنیده ام قّصه ای اسـت کـه در زمان 
بعضـی از سـالطین صفـوی در شـهر اصفهـان واقع شـده اسـت. پادشـاه فرانسـه 
سـفیری از ارکان دولت و بزرگان مّلتش نزد این سـلطان فرسـتاد تا علمای اسـالم 

۱. تحفه رضویه: ص۲۲۳.
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در آن زمـان دلیلـی را بـرای ثبـوت پیامبرشـان بیـان کننـد، دلیلی باشـد که خصم 
را سـاکت کنـد و شـبهات او را زایـل گردانـد  و نتواند عذری بیـاورد، پس اگر از 
آوردن چنیـن دلیلـی عاجـز و ناتـوان باشـند و تنها بـه آن چه بین آن ها متواتر اسـت 

احتجـاج کننـد بایـد اقرار کننـد که به حق نیسـتند.
سـفیر از کسـانی بـود کـه مهارت زیـادی در علـم هیئت و حسـاب و نجوم و 
اسـطرالب و ماننـد آن داشـت و بسـیاری از اوقـات ادعـا مـی کـرد کـه از احوال 
افـرادی کـه بـا او نشسـته انـد از آنچـه در خانه هایشـان انجـام داده انـد وحوادثی 

کـه بـرای آن هـا پیـش آمـده و بالهایـی که مبتال شـده انـد خبر مـی داد. 
سـلطان روزی دسـتور داد به احضار علمای اعالم در شـهر اصفهان، هنگامی 
کـه آن هـا در مجلـس سـلطان حاضـر شـدند یکـی از آنـانـ  کـه گفته می شـود 

محـّدث کاشـانی صاحب تفسـیر صافـی و کتـاب وافی بوده اسـت ـ گفت : 
ای سـفیر مسـیحی چه قدر عقل سـلطان شـما و بزرگان مّلت شـما کم اسـت 
کـه بـرای ایـن امـر مهـم مثـل تـو را فرسـتاده اند، کسـی کـه بـرای چنیـن کاری 
فرسـتاده مـی شـود بایـد از کامـل تریـن افـراد مّلـت و داناتریـن آن هـا بـه علوم و 

باشـد. فنون 
وقتـی سـفیر مسـیحی ایـن کالم تنـد و خشـن را از او شـنید بندهـای بدنش به 
لـرزه درآمـد و نزدیـک بـود کـه از شـّدت غیظ و غضب هالک شـود، در پاسـخ 
او گفـت: حـّد و حـدود را رعایـت کنیـد و از انـدازه پـا را فراتـر نگذاریـد، بـه 
حـق حضـرت عیسـی و مـادرش اگـر مـی دانسـتی مقـدار احاطـه مـرا بـه علوم و 
کلمـات، اعتـراف می کـردی کـه زنـان از آوردن مثـل مـن عاجزنـد و مـن از هـر 
کسـی بـه ایـن امـر شایسـته تـر و سـزاوارترم، مقـدار کمـال اشـخاص در امتحـان 

شـناخته مـی شـود، شـما امتحـان کنید تـا گفتـارم را تصدیـق کنید. 
در ایـن هنـگام فاضل کاشـانی دسـت خـود را داخـل جیبش کـرد و درحالی 
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کـه آن را بسـته بـود بیـرون آورد و گفـت: بـه مـن بگـو در دسـت مـن چیسـت؟ 
مسـیحی حـدود نیم سـاعت فکر کـرد و آنـگاه صورتش زرد شـد و رنگش تغییر 
کـرد. کاشـانی گفـت: نادانـی خـود را ظاهر کـردی و اّدعایت را باطـل نمودی.

سـفیر گفـت: بـه حـّق حضـرت مسـیح و مـادر بزرگـوارش مـن مـی دانـم در 
دسـت تو چیسـت ولی فکر من و سـکوت من از جهت دیگری اسـت. کاشـانی 

گفـت: یعنی چـه؟ توضیـح بده. 
مسـیحی گفت: آنچه در دسـت داری خاکی از خاک های بهشـت اسـت و 

فکر من در این اسـت که چگونه به دسـت شـما رسـیده اسـت؟
یـا  باشـی  کـرده  اشـتباه  خـود  حسـاب  در  اسـت  ممکـن  گفـت:  کاشـانی 
قواعـدت کامـل نبـوده اسـت. سـفیر گفـت: بـه حـق حضـرت مسـیح و مادرش 
چنیـن نیسـت. کاشـانی گفـت: چگونـه چنیـن چیـزی تصـور مـی شـود؟ سـفیر 

گفـت: عجـز و ناتوانـی مـن نیـز از همیـن جهـت اسـت. 
کاشـانی گفت: ای سـفیر، آنچه در دسـت من اسـت خاک کربال می باشـد 
و پیامبـر مـا فرمـوده انـد: کربال پاره ای از بهشـت اسـت، و شـما که قطـع دارید 
بـه اینکـه قواعـد علمی و حسـابت از اموری اسـت کـه هرگز بر خـالف صدق و 

واقـع نیسـت، پـس به ناچار بایـد به آن ایمـان آوری.
سـفیر گفت: راسـت گفتی، ای عالم اسـالمی و آنگاه نزد او اسـالم آورد، و 

ایـن یکی از برکات تربت مقّدس سـید الشـهداء7 اسـت.(۱) 
ݑ ݔ   ݑ   ݓ ݑ

بعضـی از اصحـاب مـا نقـل کـرده انـد که زنـی به مـن مقـداری ابریشـم داد 
و گفـت: آن را بـه مّکـه ببـر و بـده تـا با آن پـرده کعبه دوخته شـود. مـی گوید: 
مـن خـوش نداشـتم آنـرا به دربـان ها بدهـم زیـرا آن ها را مـی شـناختم، وقتی به 

۱.  موسوعة االمام الحسین7 : ۳۳۶/۲۴.



 ...
ݒ ݐ   ݓ

ݑ ݓ ݑݓ  
ݐ
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مدینـه رفتـم خدمـت امام باقر7 رسـیدم و عرض کردم: فدای شـما شـوم، زنی 
بـه مـن ایـن ابریشـم را داده و گفتـۀ آن زن را نقل کـردم و گفتم: خوش نداشـتم 

آن هـا را بـه دربان هـا دهم. امـام7 فرمود: 
حسین7  امام  تربت  از  مقدارى  و  بخر  زعفران  و  عسل  آن  با 
و  عسل  مقدارى  آن  در  و  کن  عجین  آسمان  آب  با  را  آن  بگیر، 
بیمارى هاى  تا  کن  تقیسم  شیعیان  میان  در  را  آن  و  بریز  زعفران 

خود را با آن درمان کنند.(۱)

ݔ ݑ   ݓ ݑ ݓ  ݓ  ݐ   ݓ
مرحـوم عالمـه مجلسـی1 در بحاراالنوار نقل کرده اسـت: شـخصی به امام 

صـادق7 از بـرص شـکایت کرد، امام7 بـه او فرمود: 
مقدارى از خاك قبر امام حسین7 را با آب آسمان حّل کن و 

بیاشام.
آن شـخص به دسـتور امام7 عمل کرد و برص او به کّلی برطرف گردید.(۲)

... داء ا

ݒ ݐ  ݓ ݓ  ݑ  ݓ ݑ ݐ 
امـام  از  خبیـث،  درد  بـرای  مجـّرب  و  شـده)  روایـت  (یعنـی  مأثـور  دوایـی 

فرمودنـد: کـه  اسـت  شـده  روایـت  صـادق7 
هیچ چیز براى درد خبیث نافع تر از خاك قبر امام حسین7 نیست.

۱.  علـل الشـرائع: ۴۱۰/۲ ح۶، کافی: ۲۴۳/۴ ح۵، المحاسـن:  ۵۰۰/۲ ح۶۲۱، کامـل الزیارات: ص۲۷۴ ح۲، 
ح۷.  ۶۸/۹۹ بحاراالنوار: 

۲.  بحاراالنوار: ۸۰/۹۵ ح۵، به نقل از مکارم االخالق: ص۳۸۴.
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عـرض کـردم: ای فرزند رسـول خـدا، چگونه آن را بگیریم و اسـتفاده کنیم؟ 
فرمودند:  امام7 

آن را با آب باران مخلوط کرده بیاشام و مقدارى از آن را به محّل 
درد قرار بده، و این ناقع و مجرب است ان شاء اهللا.

عالمـه مجلسـی1 در ذیـل ایـن حدیـث مـی فرمایـد:  مـراد از داء الخبیـث 
جـذام یـا بـرص اسـت و احتمال اخیـر را تأیید می کنـد آنچه در کتاب شـکایات 
شـیعه ذکـر کـرده ام کـه شـخصی خدمـت امـام7 از بـرص شـکایت کـرد، 
امـام7 امـر فرمـود کـه از خـاک قبـر امـام حسـین7  بگیـر و بـا آب آسـمان 

میـل کـن و بیاشـام، او ایـن کار را انجـام داد و از آن مـرض رهایـی یافـت.(۱)

ݑ ݔ ݐ ݐ ݔ ݓ ݑ  ݓ ݑ ݒ  ݐ
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـندخود از یعقـوب بـن یزیـد و او بـه 

صـورت مرفوعـه از امـام صـادق7 روایـت کـرده اسـت کـه فرمودنـد:
کسى که خاك قبر امام حسین7 را بفروشد در واقع گوشت 

امام حسین7  را خرید و فروش کرده است.(۲)

۱. بحار االنوار: ۲۱۲/۵۹ به نق از طّب االئّمة، التحفة الرضویة: ص۶۵.
۲.  کامل الزیارات: ۴۷۹ ح۵، بحاراالنوار: ۱۳۰/۱۰۱ ح۴۹.



 ݔ
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[باب ششم]

ݐ  

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ ݐ    

پیش از ذکر دعاها موضع اخذ تربت مقدس را ذکر می کنیم:

ݔ ݑ   ݑ  ݓ ݑ ݑ  ݐ  ّ
کـه  طـور  همـان  اسـت،  قبـر»  اخبـار «تربـت  بیشـتر  در  شـده  اخـذ  همانـا 
گذشـت، و بـه همیـن معناسـت «تربـت امام حسـین7» کـه مقصـود تربت قبر 
امـام حسـین7 اسـت و مقتضیاتـش ایـن اسـت که محـّل اخذ تربت، قبر اسـت 
ولـی روایـات دیگـری داریـم کـه در آن ها در محـّل اخذ تربت، اختالف شـده:

ابـن قولویه1 به سـند خـود از ابوصبـاح کنانی و او از امام صـادق7 روایت 
کرده اسـت کـه فرمودند: 

تربت قبر امام حسین7 شفا است اگر چه از فاصله یک میلى 
آن گرفته شود.(۱)

و بـه سـند خـود از ابوبکـر حضرمـی و او از امـام صـادق7 روایـت کـرده 
اسـت کـه فرمودنـد: 

۱. کامـل الزیـارات: ص۴۶۲ ح۵، بحاراالنـوار: ۱۲۴/۱۰۱ ح۲۰، مـزار شـیخ مفیـد: ص۱۴۳ ح۳، مـزار کبیـر :  
ح۳،    ۳۶۱/۱
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اگر مریضى از مؤمنین، حّق حضرت ابا عبداهللا و حرمت و والیت 
ایشان را بداند و بشناسد، تربت مقدس آن حضرت که با فاصله 

یک میلى گرفته شود، براى او دوا و شفا خواهد بود.(۱)
و بـه سـند خـود از بعضـی از اصحـاب و او از امـام صـادق7 روایـت کـرده 

اسـت کـه فرمودند:
خاك قبر امام حسین از کنار قبر تا فاصله هفتاد ذراع گرفته مى شود.(۲)

ـ در تهذیب و کافی (آخر کتاب حج) نیز این روایت آمده است. ـ 
همچنین به همین صورت از امام صادق روایت کرده است که فرمودند:

تربت قبر امام حسین7 را از اطراف قبر به مساحت هفتاد باع 
در هفتاد باع مى توان اخذ نمود.(۳)

و بـه سـند خـود از محّمـد بـن زیـاد واو از عمـه اش روایـت کـرده اسـت که 
گفـت: از امـام صـادق7 شـنیدم کـه فرمود: 

برگرفته  در  را  حسین7  امام  شریف  جسم  که  حائر  تربت  در 
شفاى هر دردى است و باعث ایمنى از هر ترس و بیم است.(۴)

مقصـود از «حیـر» در فرمایـش امـام7 «حائـر» اسـت همـان طـور کـه از 
احادیـث گذشـته ظاهـر مـی شـود و در بعضـی از نسـخ «حائر» ذکر شـده، و در 
روایـت محّمـد بـن مسـلم کـه پیـش از این ذکر شـد بـه «حیـر» تعبیر شـده و در 
بعضی از نسـخ «حائر» گفته شـده، و به آنچه گذشت مطلب روشن می گردد.(۵)

۱. کامل الزیارات: ص۴۶۷ ح۶، بحاراالنوار: ۱۲۵/۱۰۱ ح۲۹.
۲. کامل الزیارات: ص۴۶۸ ح۲، بحاراالنوار: ۱۳۱/۱۰۱ ح۵۵.

۳. کامل الزیارات: ص۴۷۱ ح۶. باع: فاصله بین کف دو دسـت، وقتی در امتداد هم افقی باز هسـتند، میباشـد.
۴. کامل الزیارات: ص۴۲۶ ح۴، بحاراالنوار: ۱۲۵/۱۰۱ ح۲۷.

۵. االستشفاء بالتربة الشریفة الحسینّیة: ص۸۳.
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۱. بحاراالنوار: ج۱۰۱ ص۱۳۸ ح۸۲، االستشفاء بالتربة الشریفة الحسینیة: ۷۷.

آن  در  که  وصّیى  حّق  به  و  مبارك  تربت  این  حق  به  خدا،  یارى  به  و  خدا  نام  به 

حق  به  و  صادق،  فرزندان  حق  به  و  عزیزش  برادر  و  مادر  و  پدر  و  جّد  حّق  به  و  آرمیده 

فرشتگانى که در کنار قبر آن حضرت مقیم اند و در انتظار نصرت او به سر مى برند، بر همگى آنان درود فرست، 

باعث  را  آن  و  بده،  قرار  آن  در  را  شفا  برادرانم  و  خواهران  و  فرزندان  و  من  اهل  و  من  براى  و 

جسمى  سالمتى  و  صّحت  و  ما  روزى  در  ما  بر  بده  وسعت  و  بگردان،  وحشتى  و  ترس  هر  از  ایمنى 

هستى،  مهربانان  ترین  مهربان  تو  و  توانایى  و  قادر  چیز  هر  بر  تو  که  فرما،  مرحمت  ما  به  آن  برکت  به 

باد. او  پاك  خاندان  بر  و  محّمد  حضرت  بر  خدا  درود  و  سالم  و 

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ ݐ     (۱)
در بحار از کتاب عتیق غروی نقل کرده است:

هنگامـی کـه خواسـتی از تربـت اخـذ کنـی بـرای مـداوا و طلـب شـفا تباکی 
کـن و بگو:

اْلَوِصـيِّ  َوِبَحـقِّ  اْلُمبٰاَرَکـِة،  َبـِة  ْر التُّ ٰهـِذِه  ِبَحـقِّ   َوِبالّلـِه،  الّلـِه  ِبْسـِم 

ْوٰالِدِه الّصاِدِقیَن، 
َ
ِخیِه، َوِبَحـقِّ أ

َ
ـِه َوأ مِّ

ُ
ِبیِه َوأ

َ
ِه َوأ یِه، َوِبَحقِّ َجـدِّ ِر ـذي ُتواٰ الَّ

َوِبَحـقِّ اْلَمٰالِئَکـِة اْلُمِقیِمیـَن ِعْنـَد َقْبـِرِه َیْنَتِظـُروَن ُنْصَرَتـُه، َصـلِّ َعَلْیِهْم 

ـفٰاَء  تي ِفیِه الشِّ َخواٰ
َ
ْجَمِعیـَن، واْجَعـْل لـي َوِالَْهلي َوُوْلـدي َوِإْخَوتـي َوأ

َ
أ

ِقنـٰا،  ْرزاٰ
َ
ْوِسـْع َعَلْینـٰا ِبـِه ِفـي أ

َ
مـٰاَن ِمـْن ُکلِّ َخـْوٍف، َوأ ٍء واْالَ ِمـْن ُکلِّ داٰ

ْرَحـُم الّراِحِمیَن، 
َ
ْنَت أ

َ
َننٰا، ِإنَّـَك َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر، َوأ ْبداٰ

َ
ـْح ِبـِه أ َوَصحِّ

َم َتْسِلیمًا.(۱) ِبیَن، َوَسلَّ یِّ ٍد َوَعلٰی آِلِه الطَّ ُه َعلٰی ُمَحمَّ ی اللَّ َوَصلَّ

۷۲ 



ݒݒ  ݐݒ  ݓ
ݒݒ  ݐݒ  ݓ

۳۲۲

۱. کامل الزیارات: ص۴۶۹ ح۴، بحاراالنوار: ۱۲۷/۱۰۱ ح۳۵.

فرشته اى  حق  به  و  آن،  بر  است  موّکل  که  فرشته اى  حّق  به  و  تربت  این  حّق  به  خداوندا 

فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  است،  آن  درون  که  وصّیى  حق  به  و  نموده  حفر  را  آن  که 

بده. قرار  ترسى  هر  از  ایمنى  باعث  و  درد  هر  شفاى  من  براى  را  تربت  واین 

ݑ ݓ ݑ ݑ  ݐ ݐ     (۲)
ابـن قولویـه1 از ابوجعفـر موصلـی و او از امـام باقـر7 روایت کرده اسـت 

کـه فرمودنـد: هنگامـى کـه تربت قبـر امام حسـین7 را گرفتـى بگو:

ِل ِبهـٰا، َوِبَحـقِّ اْلَمَلِك  َبِة، َوِبَحـقِّ اْلَمَلـِك اْلُمَوکَّ ْر ُهـمَّ ِبَحـقِّ ٰهـِذِه التُّ للَّ
َ
أ

ـٍد َوآِل  ـِذي ُهـَو ِفیهـٰا، َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ َبهـٰا، َوِبَحـقِّ اْلَوِصـيِّ الَّ ـِذي َکَر الَّ

مٰانًا ِمْن ُکلِّ َخْوٍف.(۱)
َ
ٍء، َوأ یَن ِشـفٰاًء ِلي ِمـْن ُکلِّ داٰ ـٍد، َواْجَعْل ٰهَذا الطَّ ُمَحمَّ

ݑ ݓ ݑ ݑ  ݐ ݑ  ݑ    (۳)
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیارات به سـند خـود از بعضی از اصحـاب روایت 

کـرده اسـت که گفـت: به امـام صادق7 عـرض کردم: 
من بیماری ها و امراض فراوانی دارم و دوایی نیست مگر آنکه آن را برای 

مداوا به کار برده ام. امام7 فرمود : 
چرا از تربت قبر امام حسین7 غافلى؟ در آن شفاى هر درد و 

مایه  امان از هر ترس و بیم است. و وقتى آن را گرفتى بگو:

۷۳ 

۷۴ 



ݑ ݑݓ ݐݑ  ݐ    
 

۳۲۳

۱. «بی»، خ. 

گرفت را  آن  که  فرشته اى  حق  به  و  پاك  خاك  این  حق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

اهل  و  محّمد  حضرت  بر  گرفت،  جاى  آن  در  که  وصّیى  حق  به  و  نمود،  قبض  را  آن  که  پیامبرى  حق  به  و   

کن. چنان  و  چنین  من  به  نسبت  و  فرست  درود  اطهارش  بیت 

من  حرز  تا  کردم  اخذ  را  آن  است.  تو  ولّى  فرزند  و  تو  ولّى  حسین7  امام  مبارك  قبر  تربت  این  خداوندا 

باشد براى آنچه مى ترسم و نمى ترسم و مرا حراست نماید.

َخَذهٰا، 
َ
ـِذي أ یَنـِة، َوِبَحقِّ اْلَمَلِك الَّ ْسـَئُلَك ِبَحقِّ  ٰهِذِه الطِّ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ِذي َحلَّ ِفیهـٰا، َصلِّ َعلٰی  ِذي َقَبَضهـٰا، َوِبَحقِّ اْلَوِصـيِّ الَّ ِبـيِّ الَّ َوِبَحـقِّ النَّ

 . ْهِل َبْیِتـِه، َواْفَعْل ِلي(۱)  َکـذاٰ َوَکذاٰ
َ
ـٍد َوأ ُمَحمَّ

سپس امام صادق7 فرمود:
فرشته اى که آن را اخذ کرد جبرئیل7 بوده است که آن را به 
پیامبر9 نشان داد و عرض کرد: این تربت این فرزند تو است 
بعداز تو امتت او را به شهادت مى رسانند، پیامبرى که آن را قبض 
کرد حضرت محّمد9 رسول خدا است، و اّما آن وصّیى که در 

آن جاى دارد حسین بن على سید الشهداء است.
عـرض کـردم: اینکـه فرمودید شـفای هر درد اسـت فهمیدم، و امـا اینکه مایه 

 امـان از هر ترس اسـت چگونه اسـت؟ امـام7 فرمود:
 هنگامى که از سلطان یا غیر او ترسیدى از منزلت بیرون نیا مگر 
اینکه به همراهت مقدارى از تربت امام حسین7 باشد و هنگام 

اخذ آن بگو : 
َخْذُتهـٰا  ـَك، ِاتَّ ـِك َواْبـِن َوِلیِّ ُهـمَّ ِإنَّ َهـذاٰ ِطیَنـُة َقْبـِر اْلُحَسـْیِن َوِلیِّ للَّ

َ
أ

خـٰاُف.
َ
خـٰاُف، َوِلمـٰا ٰال أ

َ
ِحـْرزًا ِلمـٰا أ



ݒݒ  ݐݒ  ݓ
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۳۲۴

۱. کامل الزیارات: ص۴۷۳ ح۱۰، بحاراالنوار: ۱۱۸/۱۰۱ ح۲،  مفاتیح النجاة (مخطوط) : ص۲۱۹.

جد، حق  به  و  آن  صاحب  حق  به  و  تربت  این  حق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

و  درد  هر  شفاى  را  آن  حضرت  آن  پاك  فرزندان  و  برادر،  مادر،  پدر، 

اگر چنین گفتى بر تو وارد مى شود آنچه باعث ترس تو نباشد.
راوی می گویـد: تربـت را همـان گونـه که  امـام7 فرمودند گرفتـم، به خدا 
قسـم صحـت و سـالمتی خـود را یافتم و برای مـن مایه  امن و امان گردید نسـبت 
بـه آنچـه می ترسـم و نمی ترسـم همـان طـور که  امـام7 فرمـود، و بعـد از آن به 

حمـد خدا هیچ مکـروه و ناپسـندی را ندیدم.(۱)

ݑ ݓ ݑ ݑ  ݐ ݐ     (۴)
سـید بزرگـوار گفتـه اسـت: در کتاب مصبـاح الزائر ذکر کردیـم: هنگامی که 
 امـام صـادق7 وارد عراق شـدند، مردم گـرد آن حضرت جمع شـدند و عرض 
کردنـد: مـوالی مـا می دانیـم کـه تربـت قبـر امـام حسـین7 شـفای هـر دردی 

اسـت آیـا باعـث ایمنـی از هر ترسـی نیز می باشـد؟ امـام7 فرمود:
آرى، هرگاه یکى از شما مى خواهد از هر ترسى ایمن باشد باید 
لیلة  دعاى  مرتبه  سه  و  بگیرد  حسین7  امام  تربت  از  تسبیحى 
المبیت را ـ که امیرالمؤمنین7 در جایگاه رسول خدا9 آرام 
گرفتند ـ بخواند، سپس آن را ببوسد و بر چشم خود نهد و بگوید:

ِه،  َبِة، َوِبَحقِّ صٰاِحِبهـٰا، َوِبَحقِّ َجدِّ ْر ْسـَئُلَك ِبَحقِّ  ٰهـِذِه التُّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

یـَن، ِإْجَعْلهٰا  ِخیـِه، َوِبَحقِّ ُوْلِدِه الّطاِهِر
َ
ـِه، َوِبَحقِّ أ مِّ

ُ
ِبیـِه، َوِبَحقِّ أ

َ
َوِبَحـقِّ أ

۷۵ 
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۳۲۵

۱. فالح السائل: ص۳۹۲. 
۲. األمان من أخطار األسفار واألزمان: ۴۷، صحیفه صادقیه: ص۲۹۴ (با اختالف).

دهى. قرار  بدى  هر  از  ماندن  محفوظ  و  ترس  هر  از  ایمنى  باعث 

و  ایمنى  باعث  من  براى  را  آن  ولّیت،  فرزند  و  ولى  مبارك  قبر  از  گرفتم  را  تربت  این  من  خدوندا 

نمى ترسم. آنچه  از  و  مى ترسم  آن چه  از  بده  قرار  حرز 

مٰانًا ِمْن ُکلِّ َخْوٍف، َوِحْفظًا ِمْن ُکلِّ ُسـوٍء.
َ
ٍء، َوأ ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ

سپس آن را در جیبش قرار دهد، اگر این کار را در صبح انجام 
دهد تا شب در امان خدا خواهد بود و اگر آن را در شب انجام 

دهد تا صبح در امان خدا خواهد بود.(۱)

ݑ ݓ ݑ ݑ  ݐ ݐ     (۵)
ْمنـًا 

َ
ـَك، َفاْجَعْلـُه ِلـي أ ـَك َواْبـِن َوِلیِّ َخْذُتـُه ِمـْن َقْبـِر َوِلیِّ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

خـٰاُف.
َ
خـٰاُف َوِمّمـا ٰال أ

َ
َوِحـْرزًا ِمّمـا أ

و روایت شده است :
کسى که از سلطان یا غیر او بیم دارد وقت خارج شدن از منزل 

این کار را انجام دهد براى او حرز و باعث امان خواهد بود.(۲)

۷۶ 
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۳۲۶

تربت  این  حق  به  و  پاك،  تربت  این  حّق  به  خداوندا  خدا،  نام  به 

مادر  و  برادر  و  جّد  حّق  به  و  برگرفته،  در  را  آن  که  وصّیى  حق  به  و  مقدس، 

معتکف اند  ولّیت  قبر  کنار  در  که  فرشتگانى  و  کرده اند  احاطه  را  آن  که  فرشتگانى  و  پدرش  و 

در  من  براى  بده  قرار  ـ  باد  آنان  همگى  بر  خدا  درود  مى برند،  سر  به  او  یارى  انتظار  در  و 

آن  برکت  به  و  ذّلتى،  هر  از  سرافرازى  و  عزت  و  ترسى  هر  از  ایمنى  و  دردى  هر  شفاى  آن 

فرما. مرحمت  من  به  تن  و  جسم  سالمتى  و   گردان،  وسیع  را  روزیم 

ݑ ݓ ݑ ݑ  ݐ ݐ     (۶)
از امام صادق7 روایت شده است که فرمودند: 

هنگامى که تربت را گرفتى بگو:

َبِة  َبــِة الّطاِهــَرِة، َوِبَحــقِّ  ٰهــِذِه الُتْر ْر ُهــمَّ ِبَحــقِّ ٰهــِذِه التُّ للَّ
َ
ِبْســِم الّلــِه، أ

ــِه  ِخی
َ
ِه َوأ ــدِّ ــقِّ َج ــِه، َوِبَح ی ِر ــِذي ُتواٰ ــيِّ الَّ ــَذا اْلَوِص ــقِّ ٰه ــِة، َوِبَح َب یِّ الطَّ

ــوِف  ــِة اْلُعُک ــِه، َواْلَمٰالِئَک ــوَن ِب ــَن َیُحفُّ ِذی ــِة الَّ ــِه، َواْلَمٰالِئَک ِبی
َ
ــِه َوأ َوُامِّ

ْجَمِعیــَن، 
َ
ُت الّلــِه َعَلْیِهــْم أ ــَك، َیْنَتِظــُروَن َنْصــَرُه، َصَلــواٰ َعلــٰی َقْبــِر َوِلیِّ

مٰانــًا ِمــْن ُکلِّ َخــْوٍف، َوِعــّزًا ِمــْن 
َ
ٍء، َوأ ِإْجَعــْل ِلــي ِفیــِه ِشــفٰاًء ِمــْن ُکلِّ داٰ

ِصــحَّ ِجْســِمي.(۱)
َ
ــي، َوأ ــِه ِرْزِق ْوِســْع ِب

َ
، َوأ ُکلِّ ُذلٍّ

۷۷ 

۱. کامـل الزیـارات: ص۴۷۲ ح۸، کافـی: ۵۸۹/۷ ح۴، کتـاٌب فـي االدعیـة والزیـارات (مخطـوط): ص۲۵۷، 
بحاراالنـوار: ۱۲۸/۱۰۱ ح۳۷، االستشـفاء بالتربـة الشـریفة الحسـینّیة: ۶۸ (بـا اختالف).



 ...
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۳۲۷

فرشته اى  ـ   باد  او  بر  خدا  درود  ـ  جبرئیل  حق  به  و  پاك  خاك  این  حّق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

نمود،  نگهدارى  را  آن  که  پیامبرى  محّمد9  حضرت  حّق  به  مى خواهم  تو  از  و  نمود  قبض  را  آن  که 

بر  که  گرفت  جاى  آن  در  که  وصّیى  ـ   باد  او  بر  درود  و  سالم  ـ  حسین  امام  حّق  به  و 

هر  از  ایمنى  باعث  و  درد  هر  شفاى  را  آن  و  فرستى  درود  السالم  علیهم  محّمد   آل  و  محّمد 

دهى. قرار  بدى  هر  از  ماندن  محفوظ  و  ترسى 

وردن آن ... و 

ݑ ݑ  ݓ ݑ ݐ  ݐ ݐ     (۷)
در کتاب شریف بلد االمین نقل شده است:

همراه داشتن تسبیحی از تربت مقدس امام حسین7 که سی و سه دانه 
داشته باشد مستحب است و باید طلب شفا نمود به تربتی از حریم قبر 
مبارکش و حدود آن پنج فرسخ از چهار طرف است یا یک فرسخ و یا 
بیست و پنج ذراع یا بیست ذراع. وهمه در فضیلت به ترتیب می باشند.

وقتی آن را  گرفتی ببوس و بر دیدگان خود بگذار و بیش از یک نخود 
نباشد، سپس بگو:

ـٰالُم،  یَل َعَلْیِه السَّ یَنـِة، َوِبَحقِّ َجْبِر ْسـَئُلَك ِبَحقِّ  ٰهـِذِه الطِّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ـِذي َخَزَنهـٰا،  ِبـيِّ الَّ ـِدِن النَّ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ ُمَحمَّ
َ
ـِذي َقَبَضهـٰا، َوأ َاْلَمِلـِك الَّ

ـَي  ْن ُتَصلِّ
َ
ـِذي َحـلَّ ِفیهـٰا، أ ـٰالُم، َاْلَوِصـيِّ الَّ َوِبَحـقِّ اْلُحَسـْیِن َعَلْیـِه السَّ

مٰانًا ِمْن ُکلِّ 
َ
ٍء، َوأ ْن َتْجَعَلُه ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ

َ
ٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلـٰی ُمَحمَّ

َخـْوٍف، َوِحْفظـًا ِمْن ُکلِّ ُسـوٍء.

وقتی این دعا را خواندی آن را در چیز تمیزی محکم ببند و بر آن سوره 

۷۸ 
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۳۲۸

۱. بـه صـورت مرفـوع روایـت شـده اسـت کـه ختـم بـر خـاک قبر امـام حسـین7 این اسـت کـه بر آن سـورۀ 
قـدر خوانـده شـود. بحاراالنـوار: ۱۲۷/۱۰۱ ح۳۶، وسـائل الشـیعة: ۵۲۲/۱۴، کامـل الزیـارات: ص۴۷۱ ح۷.

پروردگار  اى  خداوندا، 

که  جسمى  پروردگار  و  شده،  نازل  آن  در  که  نورى  پروردگار  و  مبارك،  پاك  تربت 

او  پاك  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  اند،  موّکل  آن  بر  که  فرشتگانى  پروردگار  و  گشته،  ساکن  آن  در 

هر  شفاى  و  ترس  هر  از  ایمنى  باعث  من  براى  را  تربت  این  و  فرست،  درود 

بده. قرار  درد 

یارى  به  و  خدا،  نام  به 

که  بده،  قرار  بیمارى  و  درد  هر  شفاى  و  بخش  سود  و  مفید  علم  و  گسترده  روزى  را  آن  خداوندا  خدا، 

وصیى  پروردگار  و  برکت،  با  تربت  این  پروردگار  اى  خداوندا  توانایى.  و  قادر  چیز  هر  بر  تو 

شفاى  را  تربت  این  و  فرست،  درود  پاکش  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  است،  آن  وارث  که 

قدر را بخوان، همانا دعایی که برای اخذ آن ذکر شد اجازه گرفتن بر آن 
و قرائت سوره قدر، ختم آن است(۱).

ُهـمَّ َربَّ  ٰهـِذِه  للَّ
َ
و وقتـى خواسـتى آن را بـراى شـفا میـل کنـى بگـو: أ

ْنـِزَل ِفیـِه، َوَربَّ اْلَجَسـِد 
ُ
ـِذي أ ـوِر الَّ َبـِة اْلُمبٰاَرَکـِة الّطاِهـَرِة، َوَربَّ النُّ ْر التُّ

ـٍد  ِلیـَن ِبـِه، َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ ـِذي َسـَکَن ِفیـِه، َوَربَّ اْلَمٰالِئَکـِة اْلُمَوکَّ الَّ

مٰانًا ِمـْن ُکلِّ َخْوٍف، َوِشـفٰاًء ِمْن 
َ
یَن ِلـي أ ـٍد، َواْجَعـْل َهـذاٰ الطِّ َوآِل ُمَحمَّ

. ٍء َکذاٰ َوَکذاٰ ُکلِّ داٰ

ُهمَّ  للَّ
َ
سـپس بعـد از آن یـک جرعه آب بنوش و بگو: ِبْسـِم الّلِه َوِبالّلـِه، أ

ٍء َوُسـْقٍم، ِإنَّـَك  ِسـعًا، َوِعْلمـًا نٰاِفعـًا، َوِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ اْجَعْلـُه ِرْزقـًا واٰ

َبـِة اْلُمبٰاَرَکـِة، َوَربَّ اْلَوِصيِّ  ْر ُهمَّ َربَّ  ٰهـِذِه التُّ للَّ
َ
َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر.  أ

یَن ِشـفٰاًء  ـٍد، َواْجَعْل ٰهَذا الطِّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـِذي واِرُثـُه، َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ الَّ



ݑ ݑݓ ݒݑ  ݐ ݓ   

۳۲۹

۱. بلد االمین: ص۴۳۳، اإلستشفاء بالتربة الشریفة الحسینّیة: ص۶۰.

نیازى  بى  و  بیمارى  هر  از  عافیت  و  ذلت  هر  از  سرافرازى  و  عزت  و  ترس  هر  از  ایمنى  باعث  و  درد  هر 

بده. قرار  تهیدستى  و  فقر  هر  از 

امینت،  و  رسول  و  پیامبر  و  حبیبت،  و  بنده  محّمد  حضرت  حق  به  خداوندا 

فاطمه  حق  به  و  رسولت،  برادر  و  بنده  طالب  ابى  بن  على  امیرالمؤمنین  حّق  به  و 

السالم،  علیهما  حسین  امام  و  حسن  امام  حّق  به  و  ولّیت،  همسر  و  پیامبرت  دختر 

و  آن،  بر  موکل  فرشته  حق  به  و  تربت  این  حق  به  و  هدایت  پیشوایان  حق  به  و 

، َوعٰاِفَیـًة ِمْن ُکلِّ  مٰانـًا ِمـْن ُکلِّ َخـْوٍف، َوِعّزًا ِمـْن ُکلِّ ُذلٍّ
َ
ٍء، َوأ ِمـْن ُکلِّ داٰ

ُسـْقٍم، َوِغنًی ِمـْن ُکلِّ َفْقٍر.

ایـن فرمایـش از امـام صادق7 روایت شـده اسـت و کسـی کـه آن را بدون 
ایـن دعایـی کـه ذکر کردیـم تنـاول نماید نزدیک اسـت که نفعـی از آن نبـرد.(۱) 

ݑ ݓ ݑ ݑ  ݒ ݓ ݐ    (۸)
ابوحمزه ثمالی از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

هرگاه خواستى تربت قبر امام حسین7 را بردارى سوره حمد 
و معوذتین وتوحید وکافرون وقدر و یس وآیة  الکرسى را بخوان 

و بگو:
ِمیِنـَك، 

َ
ـَك َوَرُسـوِلَك َوأ ـٍد َعْبـِدَك َوَحِبیِبـَك، َوَنِبیِّ ُهـمَّ ِبَحـقِّ ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ِخـي َرُسـوِلَك، 
َ
ِبـي طٰاِلـٍب، َعْبـِدَك َوأ

َ
ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن َعِلـيِّ ْبـِن أ

َ
َوِبَحـقِّ أ

َك، َوِبَحقِّ اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن،  َك، َوَزْوَجـِة َوِلیِّ َوِبَحـقِّ فٰاِطَمـَة ِبْنـِت َنِبیِّ

ِل  َبـِة، َوِبَحقِّ اْلَمَلـِك اْلُمَوکَّ ْر ـِة الّراِشـِدیَن، َوِبَحقِّ  ٰهـِذِه التُّ ِئمَّ َوِبَحـقِّ اْالَ

۷۹ 
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۳۳۰

برگرفته  در  را  آن  که  پاکى  جسم  حّق  به  و  گرفته  جاى  آن  در  که  وصّیى  حق  به 

رسوالنت،  و  پیامبران  و  فرشتگان  تمام  حّق  به  و  دارد  بر  در  که  سبطى  حّق  به  و 

کسى  هر  براى  و  من  براى  شفا  را  تربت  این  بده  قرار  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر 

بیمى. و  ترس  هر  از  ایمنى  باعث  و  مرضى،  و  بیمارى  و  درد  هر  از  کند  شفا  طلب  آن  به  که 

بخش  سود  و  نافع  علمى  را  آن  بده  قرار  او،  بیت  اهل  و  محّمد  حضرت  حق  به  خداوندا 

دردها،  تمام  و  آفتى  و  عیب  هر  و  بیمارى  و  درد  هر  شفاى  و  گسترده  و  فراخ  روزى  و 

توانایى. و  قادر  چیز  هر  بر  تو  که 

فرشته اى  و  میمنت،  و  برکت  با  تربت  این  پروردگار  اى  خداوندا 

سالم  و  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  گرفته،  جا  آن  در  که  وصّیى  و  آورده  فرود  را  آن  که 

مى باشى. توانا  چیز  هر  بر  تو  که  گردان،  بهره مند  آن  وسیله  به  مرا  و  فرست، 

َنْت،  ـِذي َتَضمَّ ـِذي َحلَّ ِفیهـٰا، َوِبَحقِّ اْلَجَسـِد الَّ ِبهـٰا، َوِبَحـقِّ اْلَوِصيِّ الَّ

ْنِبیٰاِئـَك 
َ
َوأ َمٰالِئَکِتـَك  َجِمیـِع  َوِبَحـقِّ  َنـْت،  َضمِّ ـِذي  الَّ ـْبِط  السِّ َوِبَحـقِّ 

یَن ِشـفٰاًء ِلي  ـٍد، َواْجَعْل ٰهَذا الطِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َوُرُسـِلَك، َصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ

مٰانًا ِمـْن ُکلِّ َخْوٍف.
َ
ٍء َوُسـْقٍم َوَمـَرٍض، َوأ َوِلَمـْن َیْسَتْشـِفي ِبِه، ِمْن ُکلِّ داٰ

ِسـعًا،  ْهـِل َبْیِتـِه، ِإْجَعْلـُه ِعْلمـًا نٰاِفعـًا، َوِرْزقـًا واٰ
َ
ـٍد َوأ ُهـمَّ ِبَحـقِّ ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

هـٰا،  ُکلِّ اْالَْوجـٰاِع  َوَجِمیـِع  َوعٰاَهـٍة،  َوآَفـٍة  َوُسـْقٍم،  ٍء  داٰ ُکلِّ  ِمـْن  َوِشـفٰاًء 

ِإنََّك َعلٰی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیٌر.

َواْلَمَلـِك  اْلَمْیُموَنـِة،  اْلُمبٰاَرَکـِة  َبـِة  ْر التُّ ٰهـِذِه  َربَّ   ُهـمَّ  للَّ
َ
أ مى گویـى:  و 

ـٍد َوآِل  ـِذي ُهـَو ِفیهـٰا، َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ ـذي َهَبـَط ِبهـٰا، واْلَوِصـيِّ الَّ الَّ

ْم، َواْنَفْعِنـي ِبهـٰا، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر. ـٍد َوَسـلِّ ُمَحمَّ

ظاهـرًا بلکـه بـدون اشـکال مقصـود از حمـل تربـت، اخذ آن اسـت نـه همراه 
داشـتن آن و مقتضایـش خالـی بـودن خـوردن از دعـا اسـت مگـر اینکـه گفتـه 
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۳۳۱

۱. کامل الزیاارات: ص۴۷۵ ح۱۲، االستشفاء ...: ص۶۹، الصحیفة الباقریة والصادقیة الجامعة: ص۲۳۶.
۲. کامل الزیارات: ص۴۷۶ ح۱، المزار المفید: ص۱۴۹، بحاراالنوار: ۱۲۹/۱۰۱ ح۴۰.

درد  هر  شفاى  و  سودمند  علم  و  واسع  روزى  را  آن  خداوندا  خدا،  یارى  به  و  خدا  نام  به 

توانایى. و  قادر  چیز  هر  بر  تو  که  بده،  قرار 

شـود: روایـت در بیـان مجـرد اخذ اسـت نـه در تفصیل حـال تربت تـا اقتضا کند 
سـاکت بـودن را نسـبت بـه دعـا در هنگام خـوردن.(۱)

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ     (۹)
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـند خـود از امـام صـادق7 روایـت 

کـرده اسـت کـه فرمودند:
تربت مقدس قبر امام حسین7 شفاى هر دردى است و زمانى 

که آن را میل مى کنى بگو:
سـعًا، َوِعْلمـًا نٰاِفعًا َوِشـفٰاًء  ُهـمَّ اْجَعْلـُه ِرْزقًا واٰ للَّ

َ
ِبْسـِم الّلـِه َوِبالّلـِه، أ

ٍء، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر.(۲)  ِمـْن ُکلِّ داٰ

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ     (۱۰)
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات از امام صـادق7 روایت کرده اسـت که 

فرمودند:
هنگامى که از تربت مقدس امام مظلوم7 گرفتى و آن را در 

دهانت نهادى بگو:

۸۰ 

۸۱ 
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۱. کامل الزیارات: ص۴۷۷ ح۳، االستشفاء بالتربة الشریفة الحسینیة: ص۷۰.
۲. کامل الزیارات: ص۴۷۷ ح۲.

قبض  را  آن  که  اى  فرشته  حق  به  و  تربت،  این  حق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

محّمد  بر  که  گرفت  جاى  آن  در  که  امامى  و  کرد  حفظ  را  آن  که  پیامبرى  و  نمود 

ترس و  وحشت  هر  از  امان  و  فراخ  روزى  و  سودمند  شفاى  من  براى  آن  در  و  فرستى،  درود  محّمد  آل  و 

دهى. قرار  دردى  و 

بر  نموده،  پنهان  را  او  که  وصى  آن  پروردگار  و  پربرکت،  تربت  این  پروردگار  اى  خداوندا 

بده. قرار  درد  هر  شفاى  و  فراخ  روزى  و  سودمند  راعلم  آن  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد 

ـِذي َقَبَضهٰا،  َبِة، َوِبحـقِّ الَمَلِك الَّ ر ْسـَئُلَك ِبَحقِّ  ٰهـِذِه التُّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ٍد  َي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ
َ
ِذي َحلَّ ِفیهـٰا أ مـٰاِم الَّ َنهٰا، َواْالِ ـِذي َحصَّ ِبـيِّ الَّ َوالنَّ

مٰانًا ِمْن 
َ
ِسـعًا، َوأ ْن َتْجَعـَل ِلي ِفیهٰا ِشـفٰاًء نٰاِفعـًا، َوِرزقًا واٰ

َ
ـٍد، َوأ َوآِل ُمَحمَّ

ٍء. َوداٰ َخْوٍف  ُکلِّ 

شفا  و  عافیت  او  به  بخواند  را  دعا  این  هرگاه  که  راستى  به  پس 
مرحمت فرماید.(۱) 

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ    (۱۱)
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات گفتـه اسـت : بعضـی از اصحاب مـاـ  که 
مـراد محّمـد بـن عیسـی اسـتـ  برای مـن روایت کرده و گفته اسـت: اسـناد این  

حدیـث را فرامـوش کـرده ام، امـام7 فرمودنـد: هنگام خـوردن تربت بگو:

َرْتُه، َصلِّ َعلٰی  ِذي واٰ َبِة اْلُمبٰاَرَکِة، َوَربَّ ٰهَذا اْلَوِصيِّ الَّ ْر ُهمَّ َربَّ  ٰهِذِه التُّ للَّ
َ
أ

ٍء.(۲) ِسـعًا َوِشـفٰاًء ِمْن ُکلِّ داٰ ٍد، َواْجَعْلُه ِعْلمًا نٰاِفعًا َوِرْزقًا واٰ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

۸۲ 
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۱. مصباح المتهجد: ص۷۳۳، الصحیفة الباقریة والصادقیة الجامعة: ص۲۳۸.

شفاى  و  سودمند  علم  و  گسترده  روزى  را  آن  خداوندا  او،  یارى  به  و  خدا  نام  به 

پربرکت،  تربت  پروردگار  اى  خداوندا  توانایى.  چیز  هر  بر  تو  که  بده،  قرار  درد  هر 

تربت  این  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  نموده،  پنهان  را  او  که  وصّیى  پروردگار  و 

بده. قرار  ترس  هر  از  ایمنى  باعث  و  درد  هر  براى  شفا  را 

ݔ  ݓ   ݓ  ݑ ݑ  ݓ ݑ ݐ  ݐ    (۱۲)
شیخ طوسی1 در مصباح از امام صادق7 روایت کرده که فرمودند:

تربت قبر امام حسین7 شفا براى هر درد است، زمانى که آن 
را خوردى بگو:

ِسـعًا، َوِعْلمًا نٰاِفعًا، َوِشـفٰاًء  ُهـمَّ اْجَعْلُه ِرْزقـًا واٰ للَّ
َ
ِبْسـِم الّلـِه َوِبالّلـِه، أ

َبـِة اْلُمبٰاَرَکـِة،  ْر ُهـمَّ َربَّ التُّ للَّ
َ
ٍء، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر. أ ِمـْن ُکلِّ داٰ

ـٍد، َواْجَعْل ٰهَذا  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َرْتُه، َصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ ـِذي واٰ َوَربَّ اْلَوِصـيِّ الَّ

مٰانـًا ِمـْن ُکلِّ َخْوٍف.(۱)
َ
ٍء، َوأ یـَن ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ الطِّ

ن بارک امام  ݓ  ݑ ݑ  ݓ ݑ ݐ  ݐ     (۱۳)
و نیـز در همـان کتـاب مسـندًا از امـام صـادق7 روایـت کـرده اسـت کـه 

فرمودنـد:
هرگاه یکى از شما نیاز به خوردن تربت قبر امام حسین7 براى 

شفا گرفتن داشت باید بگوید:

۸۳ 

۸۴ 
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۲. همان. ۱. مفتاح الجّنات: ۳۵۷/۱.  

نورى  پروردگار  و  مبارك  پاك  تربت  این  پروردگار  اى  خداوندا  خدا،  یارى  به  و  خدا  نام  به 

اى  مالئکه  پروردگار  و  گردید،  ساکن  آن  در  که  مطّهرى  جسم  پروردگار  و  آن،  در  شد  نازل  که 

بده. قرار  بیمارى  و  درد  هر  شفاى  من  براى  را  آن  موّکلند،  آن  بر  که 

درد هر  شفاى  من  براى  را  آن  بده  قرار 

گسترده  روزى  را  آن  خداوندا 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  بده،  قرار  درد  هر  براى  شفا  و  نافع  علم  و 

َبـِة اْلُمبٰاَرَکِة الّطاِهـَرِة، َوَربَّ  ْر ُهـمَّ َربَّ  ٰهـِذِه التُّ للَّ
َ
ِبْسـِم الّلـِه َوِبالّلـِه، أ

ِذي َسـَکَن ِفیـِه، َوَربَّ اْلَمٰالِئَکِة  ـِذي ُاْنِزَل ِفیـِه، َوَربَّ اْلَجَسـِد الَّ ـوِر الَّ النُّ

ٍء َوُسـْقٍم. ِلیـَن ِبـِه، ِإْجَعْلُه ِلي ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ اْلُمَوکَّ

خداوند تبارك و تعالى هر آنچه در خود مى یابى از درد و غم و 
غصه واندوه از تو برطرف مى نماید ان شاء اهللا تعالى.(۱) 

ݐ ݔ ݓ  ݑ  ݓ ݑ ݐ  ݐ  ݐ     (۱۴)
در روایت مکارم األخالق است که در هنگام خوردن آن بگوید: 

). (بعد دردها را نام ببر) ٍء (َکذاٰ َوَکذاٰ ِإْجَعْلُه ِلي ِشفٰاًء ِمْن ُکلِّ داٰ

ِسـعًا،  ُهـمَّ اْجَعْلـُه ِرْزقـًا واٰ للَّ
َ
بعـد از آن یـک جرعـه آب بنـوش و بگـو: أ

ٍء، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر.(۲) َوِعْلمـًا نٰاِفعـًا، َوِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ

۸۵ 
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به  مى خواهم  تو  از  و  نمود،  قبض  را  آن  که  فرشته اى  حق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

جاى  آن  در  که  وصّیى  حق  به  مى خواهم  تو  از  و  کرد،  نگهدارى  را  آن  که  فرشته اى  حق 

هر  از  ایمنى  باعث  و  درد  هر  شفاى  را  آن  و  فرستى  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  گرفت، 

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ    (۱۵)
در مصباح الزائر اسـت: روایت شـده شـخصی از امام صادق7 سـؤال کرد 

و گفـت: من شـنیده ام که شـما فرموده اید: 
تربت امام حسین7 از دواهاى مفرده است، به هیچ دردى عبور 

نمى کند مگر اینکه آن را مى شکند و از بین مى برد. 
تو  مقصود  ـ  گفته ام  را  آن  بله  فرمود:  یا  ـ  است،  چنین  بله  فرمود:  امام7 
چیست؟ عرض کرد: من آن  را تناول نموده ام ونفعی از آن نبرده ام. امام7 فرمود: 
بدان و توجه داشته باش که براى آن دعایى است کسى که بدون 

آن دعا تناول کند بعید نیست که نفعى نبرد. 
عرض کردم: چه بگویم هنگام تناول تربت؟ امام7 فرمود:

پیش از هر چیز آن را ببوس و بر دیدگانت بگذار و از آن بیش 
از یک نخود تناول نکن، زیرا کسى که بیش از آن تناول نماید 
گویا از گوشت ما خورده است، پس زمانى که تناول نمودى بگو:

ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ 
َ
ـِذي َقَبَضهـٰا، َوأ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ اْلَمَلـِك الَّ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ْن 
َ
ـِذي َحـلَّ ِفیهـٰا، أ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ اْلَوِصـيِّ الَّ

َ
ـِذي َخَزَنهـٰا، َوأ اْلَمَلـِك الَّ

مٰانًا 
َ
ٍء، َوأ ْن َتْجَعَلهٰا ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ

َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ُتَصلِّ

۸۶ 
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۱. المزار الکبیر: ص۳۶۳، کامل الزیارات: ۴۷۶ ح۱، الصحیفة الصادقیة: ص۲۹۷.

ده. قرار  بدى  هر  از  ماندن  محفوظ  و  بیم  و  ترس 

شفاى  و  سودمند  علم  و  گسترده  روزى  را  آن  خداوندا  او،  یارى  به  و  خدا  نام  به 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  بده  قرار  درد  هر 

ِمـْن ُکلِّ َخـْوٍف، وِحْفظـًا ِمْن ُکلِّ ُسـوٍء. 

و چون این دعا را خواندى در چیزى آن را محکم ببند و بر آن سوره 
قدر را بخوان، همانا دعایى که ذکر شد، اجازه خواستن؛ و قرائت 

سوره، ختم آن است یعنى مانند مهرى است که بر آن زده مى شود.
و هنگام خوردن آن مى گویى:

ِسـعًا، َوِعْلمًا نٰاِفعًا، َوِشـفٰاًء  ُهـمَّ اْجَعْلُه ِرْزقـًا واٰ للَّ
َ
ِبْسـِم الّلـِه َوِبالّلـِه، أ

ٍء، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.(۱)  ِمـْن ُکلِّ داٰ

در ایـن سـوال و جـواب هـا شـش مرتبـه کلمـه «تنـاول» ذکـر شـده اسـت، شـکی 
نیسـت کـه مقصـود از کلمه «تناول» درکالم سـوال کننده : «مـن آن را تناول کرده ام» 
«خـوردن» اسـت، و «تنـاول» در جـواب  امـام7: «کسـی کـه بـدون آن دعـا تناول 
کنـد» نیـز به معنی خوردن اسـت، زیـرا مطابقت جواب با سـؤال اقتضایش این اسـت.

وممکـن اسـت «تنـاول» به معنـای «اخذ و گرفتن» باشـد، ولی سـؤال سـائل برای 
بـار دّوم از دعـای مذکـور کـه در تنـاول شـرط شـده آن را بعیـد مـی سـازد، بـه خاطـر 
اطـالع نداشـتن او بـر اینکـه غـرض از تنـاول در جـواب أخـذ اسـت، چـون تنـاوِل در 
جـواب، ظهـور دارد در اکل، بـه مقتضـای مطابـق بودن جواب با سـؤال، و پس سـؤال 

از تنـاوِل بـه معنـای اکل بوده اسـت.
 برشـما پنهـان نمانـد کـه سـئوال دّوم دربـارۀ دعایـی کـه ذکـر شـد، در ارتبـاط بـا 
سـئوال اّول اسـت؛ اّمـا پاسـخ فقـط در عمـل اسـت، مگـر اینکـه ذکـر عمـل بـه عنوان 
مقدمـه ای بـرای دعـا هنـگام اکل باشـد در فرمایش آن حضـرت که می فرمایـد: «واذا 
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تناولتهـا فقـل» ولـی ایـن معنـی را بعیـد می سـازد اگـر تنـاول در سـئوال اّول بـه معنای 
اخـذ و گرفتن باشـد.

اّمـا ظاهـر فرمایـش آن حضـرت از کلمـۀ «تنـاول» در «وال تنـاول منهـا اکثـر مـن 
حمصـة» بـه معنای اکل و خوردن اسـت به اقتضای متعارف. عالوه بر این، تشـبیهی که 
در کالم امـام اسـت، همیـن مطلـب را گواهـی را می دهـد، چراکه حضـرت می فرماید: 
«فکاّنمـا اکل مـن لحومنـا أو دمائنـا». بنابرایـن کلمـۀ تنـاول در کالم امـام7 کـه 
می فرمایـد: «فـانَّ مـن تناول منهـا» نیز معنای اکل اسـت بـه گواهی متعارف و تشـبیه.

اّمـا مقتضـای آنچـه کـه مرحـوم کفعمی نقـل کـرده و آن را نقل می کنیـم که نهی 
شـده از زیـاده برداشـتن از انـدازۀ نخـود، بـه معنـای اخـذ اسـت. و اّمـا لفظ تنـاول در 
فرمایـش حضـرت کـه مـی فرمایـد: «واذا تناولتهـا فقـل» حتمـًا بـه معنـای اخذ اسـت 
بـا در نظـر گرفتـن فرمایـش آن حضـرت کـه مـی فرمایـد «واذا قلـت ذلک، فاشـددها 
فـي شـیء» «وقتـی آن را گرفتـی تربـت را محکم در چیـزی ببند» . زیـرا معنای تناول 
اگـر اکل باشـد، محکـم بسـتن پس از خـوردن معنی نـدارد، زیرا واضح اسـت محکم 

بسـتن چیـزی کـه خورده شـده، معنـی ندارد.
عـالوه بـر ایـن که فرمایـش آن حضرت که می فرمایـد : «دعایی که بر اخـذ آن مقّدم 
مـی شـود»، زیـرا دعایـی کـه مقـّدم آورده شـده بـرای تناول بـوده پـس آوردن لفـظ اخذ 
در اینجـا گواهـی مـی دهـد کـه مقصـود از تناولی که به آن اشـاره شـده، اخذ اسـت.»(۱)

روایـت نمـوده حسـن بـن علی بـن فّضـال از بعضـی از اصحاب خـود از امام 
باقـر7 یـا امام صـادق7 کـه فرمودند: 

خداوند آدم را از خاك آفرید پس خوردن خاك بر فرزندانش 
حرام است.

چه  حسین7  امام  قبر  تربت  دربارة  گفتم:  مى گوید:  راوى 
مى فرمایید؟ حضرت فرمودند: بر مردم حرام است خوردن لحوم ما،

۱. االستشفاء بالتربة الشریفة الحسینیة: ص۵۶.



ݒݒ  ݐݒ  ݓ
ݒݒ  ݐݒ  ݓ

۳۳۸

مادر  و  پدر  حّق  به  و  گردید،  ساکن  آن  در  و  آرمید  آن  در  که  کسى  و  تربت  این  حّق  به  خداوندا 

را  آن  کرده اند،  احاطه  را  آن  که  فرشتگانى  حق  به  و  فرزندانش  از  امامان  و  برادر  و 

آنچه  از  ماندن  محفوظ  و  آفت  و  عیب  هر  از  نجات  و  مرض  هر  از  یافتن  رهایى  باعث  و  درد  هر  شفاى 

دهى. قرار  مى نمایم  حذر  و  مى ترسم 

۱. مصباح المتهجد: ۷۳۴، و بحاراالنور: ۱۰۱ / ۱۳۰، کامل الزیارات: ۴۷۹ ح ۳.
مفتـاح  ح۴،   ۱۱۹/۱۰۱ بحاراالنـوار:  ح۱۱۷۹،   ۳۶۱/۱ االخـالق:  مـکارم   ،۳۲۶/۱ طوسـی:  شـیخ  أمالـی   .۲
ص۲۳۸. الجامعـة:  والصادقیـة  الباقریـة  الصحیفـة   ،۲۲۰ (مخطـوط):  النجـاة  مفاتیـح   ،۳۵۷/۱ الجّنـات: 

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ    (۱۶)
از امام صادق7 روایت شده است که فرمودند:

زمانى که یکى از شما تربت را به دست گرفت آن را ببوسد و بر 
دیدگان خود بگذارد  و بر سائر جسد مرور دهد و بگوید:

ِبیِه 
َ
َبـِة، َوَمـْن َحـلَّ ِبهـٰا، َوَثوٰی ِفیهـٰا، َوِبَحـقِّ أ ْر ُهـمَّ ِبَحـقِّ  ٰهـِذِه التُّ للَّ

َ
أ

یـَن ِبـِه، ِإّال  ـِة ِمـْن ُوْلـِدِه، َوِبَحـقِّ اْلَمٰالِئَکـِة اْلحٰافِّ ِئمَّ ِخیـِه، َواْالَ
َ
ـِه َوأ َوُامِّ

ءًا ِمْن ُکلِّ َمـَرٍض، َوَنجٰاًة ِمـْن ُکلِّ آَفٍة،  ٍء، َوَبـراٰ َجَعْلَتهـٰا ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ

ْحَذُر.
َ
خـٰاُف َوأ

َ
َوِحـْرزًا ِمّمـا أ

وسپس از آن استفاده نماید.
راوی ایـن حدیـث (ابـو اسـامه) گفتـه اسـت: مـن روزگاری اسـت طوالنـی 
کـه از آن همـان گونـه که امـام صـادق7 فرموده و توصیـف نموده اند اسـتفاده 

می کنـم و بـه حمـد پـروردگار هیـچ مکـروه و نـا پسـندی ندیـده ام.(۲)

۸۷ 

ولى به قدر اندك به اندازه نخود جایز است.(۱)



ݑ ݑݓ  
ݐ ݐ    

۳۳۹

۱. کامل الزیارات: ص۴۶۹ ح۳، مفتاح الجّنات: ۳۵۷/۱، الصحیفة الصادقیة: ۲۹۴.

نگهداشت  را  آن  که  رسولى  و  گرفت  را  آن  که  فرشته اى  حق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

ـ دهى  قرار  ـ  فالن  و  فالن  ـ  درد  هر  شفاى  را  آن  که  گرفت  جاى  آن  در  که  وصّیى  و 

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ     (۱۷)
عبد الله بن سنان از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

هرگاه یکى از شما تربت مقدس قبر حسین بن على8 را گرفت 
تا براى شفا بخورد، باید بگوید:

ُه، 
َ
أ ـِذي َبوَّ ُسـوِل الَّ ِذي َتنٰاَوله، َوالرَّ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ اْلَمَلِك الَّ

َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

. ِء َکـذاٰ َوَکذاٰ ْن َتْجَعَلُه ِشـفٰاًء ِمْن ُکلِّ داٰ
َ
َن ِفیـِه، أ ـِذي ُضمِّ َواْلَوِصـيِّ الَّ

و به جاى «فالن  و فالن» آن درد را نام ببر.(۱) 

ݑ ݓ ݑ ݐ  ݐ    (۱۸)
در بحاراالنوار از مکارم االخالق از امام صادق7 روایت کرده که فرمودند:

ما  شیعیان  از  است،  پربرکت  ُمشکى  حسین7  امام  قبر  خاك 
اگر کسى از آن بخورد شفاى هر دردى براى  او خواهد بود و از 
دشمنان ما اگر کسى بخورد آب مى شود همان طور که پى یا ُدنبه 
حسین7  امام  قبر  خاك  از  خواستى  هرگاه  پس  مى شود،  آب 

بخورى بگو:

۸۸ 

۸۹ 
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۱. «وفیها» در بحاراالنوار نیست.
 ۲. اإلستشـفاء بالتربـة الشـریفة الحسـینیة: ۷۴، بحاراالنـوار: ۱۳۲/۱۰۱، کتـاب المزار، باب تربتـه صلوات الله 

علیـه: ح۶۰، الصحیفـة الباقریة والصادقیـه الجامعة:  ص۳۲۹.

را  آن  که  پیامبرى  حق  به  و  نمود،  قبض  را  آن  که  ملکى  حق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

فرستى  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  است  گرفته  جاى  آن  در  که  وصیى  حق  به  و  داشت،  نگه 

بالیى  هر  از  عافیت  و  دردى  هر  از  شفا  آن  در  من  براى  و 

حضرت  بر  خدا  درود  و  مهربانان،  ترین  مهربان  اى  رحمتت  به  دهى  قرار  ترسى  هر  از  ایمنى  و 

باد. او  پاك  خاندان  و  محّمد 

درود  که  ـ  است  تو  ولّى  مقدس  تربت  تربت  این  که  مى دهم  گواهى  خداوندا 

آنکه  براى  است  بیم  و  ترس  هر  از  ایمنى  باعث  و  درد  هر  شفاى  آن  که  مى دهم  گواهى  و  ـ  باد  او  بر  خدا 

بخواهى [از خلق تو] و براى من به رحمتت، و گواهى مى دهم که آنچه در مورد آنان و درباره تربت گفته 

گفته اند. راست  شدگانت  فرستاده  و  است  تو  جانب  از  و  است  حق  فضائل،  از  شده 

ِذي  ِبـيِّ الَّ ِذي َقَبَضهـٰا، َوِبَحقِّ النَّ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ اْلَمَلـِك الَّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ـٍد َوآِل  ـَي َعلٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ
َ
ـِذي ُهـَو ِفیهـٰا، أ َخَزَنهـٰا، َوِبَحـقِّ اْلَوِصـيِّ الَّ

ٍء، َوعٰاِفَیـًة ِمـْن ُکلِّ َبٰالٍء،  ْن َتْجَعـَل لـي ِفیـِه ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ
َ
ـٍد، َوأ ُمَحمَّ

ُه َعلٰی  ـی اللَّ ْرَحـَم الّراِحِمیَن، َوَصلَّ
َ
مٰانـًا ِمـْن ُکلِّ َخْوٍف، ِبَرْحَمِتـَك یٰا أ

َ
َوأ

َم . ـٍد َوآِلِه َوَسـلَّ ُمَحمَّ

ـَك  َوِلیِّ َبـُة  ُتْر َبـَة  ْر التُّ ٰهـِذِه  نَّ  
َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ مى گویـى:  نیـز  و 

مٰاٌن ِمْن ُکلِّ َخْوٍف، 
َ
ٍء، َو أ نَّهٰا ِشـفٰاٌء ِمْن ُکلِّ داٰ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ُه َعَلْیِه، َو أ ی اللَّ

َصلَّ

نَّ ُکلَّ مـٰا ِقیَل ِفیِهْم 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِلَمـْن ِشـْئَت [ِمْن َخْلِقـَك] َو ِلي ِبَرْحَمِتَك، َو أ

َوِفیهـٰا(۱) ُهـَو اْلَحقُّ ِمـْن ِعْنِدَك، َوَصـَدَق اْلُمْرَسـُلوَن.(۲)

حـال در اینجـا بعضـی دعاهایـی کـه بـا تربت مقدس امام حسـین7 نوشـته 
می شـود را می آوریـم:



...
ݓ

ݐݑ 
  

ݔ  
 

۳۴۱

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

«بسم اهللا» دوا است، «الحمد هللا» شفا است، «ال اله اال اهللا» کفایت است او از جهت شفا شافى یعنى شفا دهنده 

است، از جهت کفایت کافى یعنى کفایت کننده است، ناراحتى و بدحالى را ببر به پروردگار مردم، شفایى ده

که باقى نگذارد هیچ دردى را، و درود خدا بر محّمد و خاندان پاك سرشت ایشان باد.

مان ... ا ݓ ݑ  ݐ ݔ      (۱۹)
فا ای  دش  ن و آشا ن آن و  و د   ود  ا 

محـدث نـوری1 گفته اسـت: شـیخ بزرگـوار مرحـوم کفعمی در بلـد االمین 
از امـام زمـان حضـرت مهـدی7 روایت کرده اسـت کـه فرمودند: 

امام  تربت  با  بنویسد  جدیدى  ظرف  در  را  دعا  این  کس  هر 
حسین7 و آن را بشوید و بیاشامد از بیماریش شفا یابد. 

ِحیِم  ْحَمِن الرَّ ِبْسِم الّلِه الرَّ

ـُه ِکفـٰاٌء، ُهـَو  ٌء، واْلَحْمـُد لّلـِه ِشـفٰاٌء، َوٰال ِإٰلـَه ِإالَّ اللَّ ِبْسـِم الّلـِه َدواٰ

َس ِبَربِّ الّناِس، ِشـفٰاٌء 
ْ
ْذِهِب اْلَبـأ

َ
الّشـاِفي ِشـفٰاٌء، َوُهـَو اْلکٰاِفي ِکفـٰاٌء، أ

َجبٰاِء. ٍد َوآِلـِه النُّ ُه َعلـٰی ُمَحمَّ ـی اللَّ ٰال ُیغـٰاِدُرُه ُسـْقٌم، َوَصلَّ

محدث نوری1 اضافه کرده و فرموده است: 
بـه خـط سـید زیـن الدیـن علـی بن حسـین حسـینی1 دیـدم کـه این دعـا را 
شـخصی کـه مجـاور حائـر بـود از حضـرت مهـدی7 در خـواب فراگرفت، او 
مبتـال بـه دردی بـود بـه  امـام قائم7 شـکایت کـرد، امـام7 دسـتور دادند که 
آن را بنویسـد و آنـگاه بشـوید و بیاشـامد. آن شـخص بـه دسـتور امـام7 عمـل 

۹۰ 
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اى آنکه سحر را خوار گردانیدى به اعجاز حضرت موسى7 هنگامى که عصاى خود را بر زمین افکند و 

مهربان بخشنده  خداوند  نام  به 

آن اژدهاى آشکارى گردید، زایل گردان از کسى که او را قصد کرده ام سحر ساحران و مکر و حیله فاجران را 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که 

کـرد و در همـان سـاعت درد او برطـرف گردیـد.(۱)

ݒ ݑ   ݒ ݓ ݐ ݑ  ݓ ݑ ݓ  ݓ     ݓ    (۲۰)
در کلم الطیب آمده است: صورت رقعه ای که شیخ بهاء الدین عاملی برای 

سلطان عجم شاه عباس صفوی نوشته است و این معنای آن به عربی است:
تراب  وسیله  به  شده  سحر  راست  کف  در  سحر  ابطال  برای  که  دعایی 

کربال و آب باران نیسان نوشته می شود، و آن دعا این است:

ـْحَر ِبِإْعجـٰاِز ُموٰسـی7، َلّمـا َاْلقـٰی َعصـٰاُه، َفـِإذاٰ  َذلَّ السِّ
َ
یـٰا َمـْن أ

ِحیم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم الّلِه الرَّ

ـَحَرِة، َوَکْیـَد اْلَفَجـَرِة،  ـْن َقَصْدُتـُه ِسـْحَر السَّ ِهـَي ُثْعبـٰاٌن ُمِبیـٌن، َاِزْل َعمَّ

ِانََّك َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.

و سـزاوار اسـت که فرد سـحر شـده، هنگام نوشـتن ایـن دعا، چیـزی نخورده 
باشـد، وقتـی بر کف دسـت راسـتش نوشـت آن را به صـورت کامل بلیسـد و آن 
قـدر بلیسـد کـه اثـری از آن باقـی نمانـد، ایـن عمـل را سـه روز پی در پـی انجام 

دهـد سـحر از او باطـل خواهد شـد، ان شـاء الله.(۲)
۱. جنة المأوی: ص۲۲۶، دارالسالم: ۲۸۸/۱، الصحیفة المبارکة المهدّیة: ص۳۷۹.

۲. الکلم الطّیب في األدعیة واألحراز: ص۸۰.

۹۱ 
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به آن نیست و هرگز مغلوب و مقهور نگردد از شّر هر حادثه و پیش آمدى و هر ستمگرى از سائر کسانى 

دسترسى  و  است  ناپذیر  خلل  که  برده ام  پناه  تو  جوار  و  تو  کفالت  به  که  حالى  در  کردم  صبح  خداوندا 

که آفریدى و آنچه آفریدى از خلقت، چه آن ها که خموش اند و چه آن ها که گویا هستند، و خود را در زیر 

سپرى قرار دادم از هر چیز ترسناکى، با لباسى محکم و ایمنى بخش که آن والیت اهل بیت پیامبرت حضرت 

ـ محّمد درود خدا بر او و خاندانش باد ـ  است، و در پوشش قرار داده ام از هر کسى که قصد آزار مرا دارد 

به دیوار محکم و استوار اخالص با اعتراف به حق آن بزرگواران و تمسک به رشته والى آنان، با یقین به 

اینکه حق از براى آنان و با آنان و از آنان و در میان آنان و به سبب آنان است، دوست دارم هر که را آنان 

س  ی از  ای ا ݑ  ݑ  ݓ ݑ ݐ  ݔ   ݓ ݑ
ݓ    (۲۱)

در کتـاب تحفـة الزائـر نقل شـده که به سـند معتبـر از امام صـادق7 روایت 
است: شده 

کسى که مى خواهد از هر ترس و بیمى ایمن باشد باید تسبیحى از 
تربت را به دست بگیرد و این دعا را سه مرتبه بخواند:

َمـْن  سـٰاِئِر  ِمـْن  َوغٰاِشـٍم،  طـٰاِرٍق  ُکلِّ  َشـرِّ  ِمـْن  ُیحـٰاَوُل  َوٰال  ُیطـٰاَوُل  ٰال 

ـِذي  َالَّ اْلَمِنیـِع،  ِرَك  َوَجـواٰ ِبِذمٰاِمـَك  ُمْعَتِصمـًا  ُهـمَّ  اللَّ ْصَبْحـُت 
َ
أ

ـٍة ِمـْن  َخَلْقـَت َومـٰا َخَلْقـَت ِمـْن َخْلِقـَك الّصاِمـِت َوالّناِطـِق، ِفـي ُجنَّ

ـَك  َنِبیِّ َبْیـِت  ْهـِل 
َ
أ َوٰالِء  َوِهـَي  َحِصیَنـٍة،  سـٰاِبَغٍة  ِبِلبـٰاٍس  َمُخـوٍف  ُکلِّ 

ٍة  ِذیَّ
َ
ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، ُمْحَتِجـزًا ِمـْن ُکلِّ قٰاِصـٍد ِلـي ِإلـٰی أ ـی اللَّ ـٍد َصلَّ ُمَحمَّ

ـِك ِبَحْبِلِهْم  َمسُّ ِهـْم، َوالتَّ ِف ِبَحقِّ ْعِتـراٰ ْخـٰالِص ِفي اْالِ ِر َحَصیِن اْالِ ِبِجـداٰ

ِلـي  واٰ
ُ
نَّ اْلَحـقَّ َلُهـْم َوَمَعُهـْم َوِمْنُهـْم َوِفیِهـْم َوِبِهـْم، أ

َ
َجِمیعـًا ُموِقنـًا، أ

۹۲ 
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۱. سورۀ یس، آیه۹.
۲. االستشـفاء بالتربـة المقدسـة الحسـینیة: ص۱۰۵، مفاتیـح النجـاة (مخطـوط): ص۲۵۶، فـالح السـائل: 

ص۳۹۲، مقبـاس المصابیـح: ص۲۳۸ بـا کمـی اختـالف.
در فـالح السـائل گفتـه شـده که مـوالی مـا امیرالمؤمنین7 این دعـا را در لیلة المبیت، [شـبی کـه به جای   

پیامبـر و در بسـتر ایشـان6 خوابیدنـد] خواندند.

گزیده اند،  دورى  آن ها  که  هر  از  گزینم  دورى  و  دارند.  دشمن  آن ها  را  که  هر  دارم  دشمن  و  دارند  دوست 

از  و  آنان  روى  پیش  از  دادیم  «قرار  مى کنم.  پرهیز  آن  چه  از  هر  شّر  از  آنان  سبب  به  خداوندا  بده  پناهم 

پشت سرشان سّدى و پرده بر دیدگان آن ها افکندیم و آن ها نمى بینند».

ا  ند و ا خد

جّد  حّق  به  و  آن  صاحب  حق  به  و  مبارك  تربت  این  حق  به  مى خواهم  تو  از 

(باعث)  را  (تربت)  این  پاکش،  فرزندان  حق  به  و  برادرش  و  مادر  و  پدر  حق  به  و 

بده. قرار  بدى  هر  از  محافظ  و  ترس  هر  از  ایمنى  و  درد  هر  از  شفاى 

ُهمَّ  ِعْذِنـي اللَّ
َ
جٰاِنُب َمـْن جٰاَنُبـوا، َفأ

ُ
عـٰاِدي َمـْن عـٰاَدْوا، َوأ

ُ
َلـْوا، َوأ َمـْن واٰ

ْیِدیِهـْم َسـّدًا َوِمـْن 
َ
ِقیـِه، ِإّنـا (َجَعْلنـٰا ِمـْن َبْیـِن أ تَّ

َ
ِبِهـْم ِمـْن َشـرِّ ُکلِّ مـٰا أ

ْغَشـْینٰاُهْم َفُهـْم ٰالُیْبِصـُروَن).(۱)
َ
َخْلِفِهـْم َسـّدًا َفأ

ُهمَّ  للَّ
َ
سـپس تسـبیح را ببوسـد و آن را بـر دیدگانش مـرور دهد و بگویـد: أ

ِه  َبـِة اْلُمبٰاَرَکـِة، َوِبَحقِّ صٰاِحِبهـٰا، َوِبَحقِّ َجدِّ ْر ْسـَئُلَك ِبَحقِّ  ٰهِذِه التُّ
َ
ِإنِّـي أ

یـَن، ِإْجَعْلهٰا  ِخیِه، َوِبَحقِّ ُوْلـِدِه الّطاِهِر
َ
ِه َوِبَحـقِّ أ مِّ

ُ
ِبیـِه، َوِبَحـقِّ أ

َ
َوِبَحـقِّ أ

مٰانـًا ِمْن ُکلِّ َخـْوٍف، َوِحْفظًا ِمْن ُکلِّ ُسـوٍء.
َ
ٍء، َوأ ِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ

اگر صبح به این دستور عمل کند تا شب در امان است و اگر شب 
آن را انجام دهد تا صبح مصون و محفوظ خواهد بود.(۲)
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[خبش هفتم]
ݑ ݑ   ݔ ݐ

ݔ ݐ   ݐ  ݔ ݑ
پیش از آنکه فضیلت زیارت موال ابا عبد الله7 را بیان کنیم و زیارات آن 
حضرت را ذکر نماییم، تاریخچه ای از مزار آن امام مظلوم7 را نقل می نماییم. 

تاریـخ مـزار امام حسـین7 و بـرادر بزرگوارش قمر بنی هاشـم7 بر می گردد 
بـه سـال ۶۱ هجـری، اّول کسـی که این دو قبـر مبارک را به همراه قبور شـهداء و 
اهـل بیـت: بنـا کـرد، امام و سـید و سـرور ما حضـرت علی بن الحسـین8 

بـود، اسـم مبـارک را بر قبر پـدر بزرگوارش نهاد و نوشـت: 
. وه عطشا�� � الذي ذ�� هذا ق�� ا�س��

«این قبر حسین7 است که او را با لب تشنه به شهادت رساندند». 
در ایـن مراسـم بنـی اسـد امـام7 را در دفـن اجسـاد طاهـره، غیـر از پیکـر 
مطهـر امـام حسـین7 یـاری نمودنـد و در دفـن امـام حسـین7 دسـتی غیبـی 
امـام7 را در حمـل و دفـن آن کمـک می نمـود، زیـرا بـدن مطهـر امـام7 را 
جـز امـام معصـوم دفـن نمی کنـد. ایـن واقعه بعـد از آنکـه عمر بن سـعد لعنـه الله 
کـودکان و بانـوان را بـه صـورت اسـیر بـه کوفـه منتقل کـرد صـورت گرفت، در 
سـیزدهم مـاه محـرم امـام زیـن العابدیـن7 پیکر مطهـر پـدر بزرگوارش و سـایر 

پیکرهـای غـرق بـه خـون را دفـن نمود.
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سـپس امـام7 از خـاک قبـر پـدرش بـرای سـجده نمودن بـر آن برداشـت و 
بـه شـیعیان و دوسـتانش تعلیـم نمـود و آن هـا را تشـویق کرد بر سـجده نمـودن بر 
تربـت امـام حسـین7 و درخواسـت شـفا بـه سـبب آن. پـس آن حضـرت اولین 
سـجده کننـده بـر آن تربـت پـاک بوده انـد و بـرای آن آدابـی را بـرای اخـذ آن و 

تبـرک جسـتن بـه آن بیـان کردند.
سـپس بعـد از آن حضـرت، مختـار ثقفـی در سـال ۶۵ هــ در دوران امارتـش 
اقـدام بـه محکم سـاختن بنـا نمود و آن را با گـچ و آجر محکم نمـود و زیارتگاه 
بـرای مـردم گردیـد و پیوسـته محـّل رفـت و آمـد زوار بـود و آبـاد بـود تـا زمـان  
هـارون الرشـید لعنـه اللـه، آن خبیـث دسـتور داد قبـر مطهـر را ویـران نمودنـد و 
آثـارش را از بیـن بردنـد و درخـت سـدری کـه عالمـت و نشـانه بـرای قبـر مطهر 

بـود قطـع کـرد تـا مـردم در کنـار قبـر توقـف نکنند.
سـپس در زمـان مأمـون و غیـر او دوبـاره قبـر مطهـر بـه حـال اول برگشـت تـا 
زمـان متـوّکل عباسـی، کـه آن ملعـون دسـتور داد قبـر امـام حسـین7 و قبـور 
اصحابـش را خـراب کردنـد و ناپدیـد سـاختند و آب بـر آن جـاری نمودنـد. 

بعـد از آن کـه متـوّکل بـه درک واصل شـد، پسـرش المنتصر به  امارت رسـید، 
او بـه فرزنـدان علـی بـن ابـی طالب8 اظهـار محبت می نمـود و مـال و ثروت 
در میـان آنـان تقسـیم می کـرد، در دوران او بار دیگـر قبرها به حالـت اّول درآمد. 
او دسـتور داد هیـچ کـس را از زیـارت قبـر ابـی عبـد اللـه7 مانـع نشـوند و در 

مقـام عمـران و آبادانـی کربـال و سـاختن قبـر و مـزار و حایر و حـرم برآمد. 
بنـا و عمـران و آبادی که به وسـیله منتصر عباسـی در کربـال فراهم آمده بود تا 
سـال ۲۷۳ ادامـه داشـت، تا آنکه در سـال ۲۷۳ سـاختمان منتصـری فرو ریخت،
و حـدود ده سـال قبر شـریف بدون سـقف بود، تـا آنکه در سـال ۲۸۳ محّمد بن 
زیـد والـی طبرسـتان در مقـام تجدیـد بنـا برآمـد. او در ایـام معتضد عباسـی حرم 
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مطهـر حضـرت امیرالمؤمنیـن7 و حضرت سـید الشـهداء7 را پـس از ویرانی 
ده سـاله تعمیـر نمـود و اهتمـام زیـادی در اسـتحکام حرم سـید الشـهداء نمود و 
قّبـه ای بـر قبـر مطهـر امام حسـین7 قـرار داد و در خـارج قبه دو ایوان سـاخت. 
ابتـدای حکومـت معتضـد در سـال ۲۷۹ و انتهـای آن در سـال ۲۸۹ بـوده، پـس 

تعمیـر بنـا بـه دسـتور محّمد بـن زیـد در اثنای ایـن مدت بوده اسـت.
پیوسـته این جریان تخریب و تعمیر در طول تاریخ ادامه داشـته اسـت، گاهی 
بـه دسـت جنایتـکاران و طاغیـان ایـن بیـوت الهـی تخریـب می شـده همـان طور 
کـه ابرهـه اراده کـرد بیـت شـریف را بـا فیل هـای خـود ویـران نمایـد و خداونـد 
بـا پرتـاب سـنگریزه ها نقشـه آنـان را نقـش بـر آب سـاخت و همـۀ آنـان را چـون 
کاه جویـده شـده قـرار داد، آری لعنـت خـدا بر گروه سـتمگران باد، ایـن ایادی 
فروعـی از آن اصـل هسـتند ولـی «خداونـد اراده فرمـوده اسـت کـه نـور خود را 
کامـل گردانـد اگـر چـه خوش آیند مشـرکان نباشـد»، باطل همچـون کف روی 
آب اسـت کـه بـه زودی نابـود می شـود اّمـا حـق همچون آب اسـت که مـردم از 

آن سـود می برنـد و در زمیـن می مانـد. 

ری3 رت ز  ده  د  کالم  ی ا ح 
و از آنچـه مؤّیـد اسـت بـر بقـای این بقعـه مبارکه و مزار شـریف سـخن عقیله 
مقـام  در  بنی هاشـم، دختـر امـام امیرالمؤمنیـن حضـرت زینـب3 اسـت کـه 

تسـّالی خاطـر امـام زیـن العابدیـن7 بـه آن حضـرت عـرض کرد:
خداوند تبارك و تعالى از گروهى از این امت که فراعنه این زمین 
آن ها را نمى شناسند و در میان اهل آسمان معروف و شناخته شده اند 
عهد و پیمان گرفته است که این اعضاى پراکنده را جمع آورى 
نموده در خاك پنهان نمایند و این پیکرهاى خون آلود را دفن نماید 
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ه،  ـداء #يـدرس أ��  لقـ�� سـّيد ال%�
ً
وينصبـون -ـذا الطـّف ع+ـا

م... ّ��
4
الليـا�5 وا# و#يعفـو ر>ـه عـ: كـرور 

نشانه اى  و  عالمت  الشهداء  سید  قبر  روى  بر  سرزمین  این  در  و 
نصب نمایند که اثر آن هرگز کهنه و مندرس نگردد و گذشت 

زمان آن را محو و نابود نسازد...(۱)

شان وا د با  د ھادت ر ن   ه آ د   رد بال  جان  ر و..   ت  دو
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـند خـود از امـام صـادق7 روایـت 

کـرده اسـت کـه فرمودند: 
امیرالمؤمنین7 خارج شدند و با مردم به راه افتادند تا به یک 
یا دو میلى کربال رسیدند، پیشاپیش آن ها رفتند تا به محّل افتادن 

شهدا رسیدند، آنگاه فرمودند: 
در این جا دویست پیامبر و دویست وصى پیامبر و دویست سبط 

جان سپرده اند که همۀ آن ها به شهادت رسیده اند با پیروانشان.
پس آنجا را طواف نمودند در حالى که بر مرکب خود سوار و 

پاى مبارك را از رکاب بیرون آورده بودند و فرمودند:
اینجا محّل خواباندن مرکب ها و به خاك افتادن شهیدان است، 
شهیدانى که کسى از پیشینیان بر آن ها سبقت نگرفته و کسى از 

آیندگان به مرتبه آنان نخواهد رسید.(۲)

۱. کامـل الزیـارات: ص۲۶۲ بـاب ۸۸، ح۱. بحاراالنـوار: ۱۸۰/۴۵ ح۳۰، مـزارات األولیـاء فـي أرض کربـال: 
ص۳۳، البطـل العلقمـي: ص۲۴۸.

۲. کامـل الزیارات: ص۴۵۳ ح۱۳، تهذیب األحـکام: ۱۷۳/۶ ح۱۳۸، الخرائج والجرائح: ۱۸۳/۱، بحاراالنوار: 
.۲۹۵/۴۱
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د و ی  ن  ی  آن سا یاء ا ت  او ت ا و   ل س ن  بال 
ابن قولویه1 به سند خویش از امام باقر7 روایت کرده که فرمودند: 

«خداوند کربال را بیست و چهار هزار سال پیش از خلقت کعبه 
از  پیش  همیشه  و  داده،  قرار  پربرکت  و  مقدس  را  آن  و  آفریده 
آنکه خدا مخلوقات را بیافریند مقدس و مبارك بوده و همواره 

چنین خواهد بود و آن را برترین زمین در بهشت قرار مى دهد. 
سـپس نوشـته اسـت: این حدیث را عده ای از اسـاتید ما، پدرم، برادرم و غیر 
آن هـا از احمـد بـن ادریس و او به سـند خـودش از عمرو بن ثابـت و او از پدرش 

و او از امـام باقـر7 روایـت کرده اند، و در آن این زیاده ذکر شـده اسـت:
و برترین منزل و محّل سکونت است در بهشت، خداوند در آن 

اولیاى خود را ساکن مى گرداند.(۱)
ݑ ݐ ݓ  ݓ  ݖ ݔ  ݑ ݐ ݔ ݐ ݐ

صفوان جمال گفته است: از امام صادق7 شنیدم که فرمودند: 
خداوند بعضى از زمین ها و آب ها را بر بعضى دیگر برترى داد، 
بعضى فخر فروشى نمودند و بعضى تعدى کردند، هیچ آب و زمینى 
باقى نماند مگر آنکه گرفتار عقوبت و کیفر شد به خاطر اینکه 
را  مشرکین  خداوند  حتى  کرد،  ترك  خداوند  براى  را  تواضع 
برکعبه مسّلط نمود، و به سوى زمزم آب شورى فرستاد تا طعم 
آن فاسد گردید. زمین کربال و آب فرات اولین زمین و نخستین 
قرار  پربرکت  و  گردانید  مقدس  را  آن ها  خداوند  که  است  آبى 
به  را  تو  خداوند  آنچه  به  بگو  سخن  فرمود:  زمین  آن  به  و  داد 

۱. کامل الزیارات: ص۴۵۴ ح۱۵.
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آن برترى بخشیده، زمین ها و آب ها برخى بر برخى دیگر فخر 
فروشى نموده و تکبر ورزیدند، زمین کربال گفت:

؛  ݐ ݐ   ، ݔ ݘ ݔ  ݑ ݓ ݑ ݔ  ݐ ݐ  ݒ  ، ݑ ݓ ݑ  ّ ݑ ݐ   ݘ
ݐ  ݘ

ݓ  ؛  ݔ ݐ ݐ  ݐ   ݐ ذلك،   ݔ  ݓ ݐ  ݐ  ݑ  ݔ ݐ ݑ  ݐ ݐ ݓ 
 ،  

ً ݒ

. ݓ
ݘ

ݐ  ݔ ݓ  ّ ݒ  ݐ  ݑ ݓ ݐ   ،
ݘ ݐ

من زمین مقدس و پربرکت خداوندم، شفا را در تربت و آب من 
پیشگاه  در  هستم  ذلیل  و  خاضع  بلکه  ندارم،  فخرى  و  داده  قرار 
کسى که با من چنین نموده است، و بر زمین هاى غیر خودم نیز 

فخر نمى کنم بلکه شکرگزار خداوندم.
خداوند آن را گرامى داشت و به خاطر تواضعى که نشان داد و 
واسطه  امام  به  او  برترى  به  خداوند  کرد  خدا  براى  که  شکرى 

حسین و اصحاب آن حضرت افزود.
سپس امام صادق7 فرمودند: 

کسى که براى خدا تواضع کند خداوند او را باال برد و کسى که 
تکبر نماید خدا او را پست گرداند.(۱)

ݔ ݑ   ݔ ݑ ݐ ݔ ݐ ݐ

بـدان کـه فضیلت زیارت امام حسـین7 فوق گفتار و بیان اسـت و در روایات 
فراوانـی آمـده اسـت که بـا حج و عمـره و جهاد برابـری می کند بلکـه آن به مراتب 
برتـر اسـت. از آثار آن آمرزش گناهان، تخفیف حسـاب، باالرفتـن درجات، اجابت 
دعاهـا، طوالنـی شـدن عمـر، حفظ جـان و مـال، زیاد شـدن روزی، برآورده شـدن 

۱. کامل الزیارات: ص۴۵۵ ح۱۷.
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حاجت هـا، برطـرف شـدن انـدوه و گرفتاری هـا اسـت و تـرک آن نقصی اسـت در 
دیـن و تـرک حق بزرگـی از حقوق پیامبر اکرم9 اسـت.

کمتریـن پاداشـی کـه بـه زائر آن داده می شـود آمـرزش گناهان او اسـت و اینکه 
خداونـد جـان و مـال او را حفـظ می کند تا به سـوی اهـل و عیالش بازگـردد و روز 

قیامـت کـه فرا رسـد خداوند بـرای او حفـظ کننده تر از دنیا اسـت.
و در روایات زیادی است که زیارت آن حضرت غم را زایل می گرداند و جان 
کندن را آسان می نماید و هول و وحشت قبر را برطرف می سازد، و آنچه در راه 
زیارت هزینه می کند خداوند به هر درهمی هزار درهم بلکه ده هزار درهم برای 
او بنویسد، و اینکه زائر زمانی که روی به قبر امام7 آورد چهار هزار فرشته به 
استقبال او آیند و هنگام بازگشت از او مشایعت کنند، و اینکه پیامبران و اوصیای 
آنان و ائمه معصومین: و فرشتگان به زیارت آن حضرت روند و برای زائران آن 
حضرت دعا کنند و به آن ها با بشارت های خود بشارت دهند، و اینکه خداوند 
آنکه  از  پیش  نماید  رحمت  و  لطف  نظر  حسین7  امام  زوار  به  تعالی  و  تبارک 
به حاضرین در عرفات نظر نماید، و اینکه در قیامت همه خلق تمّنا می کنند که 
کاش از زائرین آن حضرت بودند به خاطر کراماتی که در آن روز از آن حضرت 
مشاهده می کنند، و احادیث در این زمینه ها فوق حّد شمارش است و به تعدادی 
از آنها هنگام ذکر زیارت های خاصه آن حضرت اشاره خواهیم کرد، و ذکر یک 

روایت در اینجا ما را بس است:
ابـن قولویـه، کلینی، سـید بن طاووس4 و غیر ایشـان با سـند معتبـر از راوی 

مـورد اطمینـان و جلیـل القـدر معاویة بـن وهب1 روایـت کرده انـد که گفت:
خدمـت امـام صـادق7 شـرفیاب شـدم، حضـرت در مصّلی و در حـال نماز 
بودنـد، نشسـتم تـا از نمـاز فـارغ شـدند، شـنیدم بعـد از نمـاز بـا خـدا مناجـات 

می گویـد:  و  می کنـد 
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 ٰ ݐ َ ݓ َ  ، ݑَ َ ٰ ِ ّ ݐ  َ َ َ َ  ، ݑَ َ ٰ ݐ ّ ݒ ݐ  َ َ َ َ  ، ݑِ ٰ َ ْ
ݓِ  ٰ ݐ ّ ݐ ݐْ   ٰ ݔ

 ٰ ݐ ٰ ْ ݘَ َ  ، ݑِ ݔَّ ِ َ ْ ݓِ  ٰ ݐ ّ ݐ َ  ، ݑَ ݐ ِ ّ  َ ُ ْ ݐ  ݓِ  َ ݑَ ݐ َ  ، ِ ٰ ݔ ݓِ
ݐْ َ ْ ݑَ  َ ݒ َ َ

 ، ٰ ݐ ݔْ
َ
ݙِ ݔ  ِ

ْ ݑَ  ِ ݐّ ݐ  ِ ݑً  َ ݘِ ݐْ
ݘَ
 َ ݓ َ  ، َ ݔ ݑِ َ ݓ  ٰ  َ ْ

ِ َ  ، ٰ ݐ  ٰ  َ ْ
ِ

 
َّ

 ٍّ ݔ ِ َ ݐِ  ْ ݓ ݐِ  ْ ݔ ُ ْ  ِ
َّ  ِ ݓْ َ ݔ  ݓ

ݘَ
 ِ ݓْ ݑَ  ِ ّ ݐُ ِ َ  ، ݔ ݐِ ٰ ݐْ ِ ِ َ ݔ  ِ  ْ ݐِ ݐْ ݙِ

 ، ٰ ݐ ِ ّ ݓِ ݔ  ݐِ ݑً  ݓَ ݐْ َ  ، ْ ُ ݐَ ٰ ݓْ
ݘَ
 ُ ݐ ْ ݒ ݘَ َ  ، ْ ُ َ ٰ ْ ݘَ ݑُ  ݐ ݐْ ݘَ ݐَ  ݔ ِ ݐ

َّ َ
 ، ِ ݔْ

َ َ  ُ َّ

 
َّ

 ٍ ّ ُ  َ
ِ ݔّ ݓِ

ݐَ  ٰ َ  ُ ُ ݐ ْ ݘَ  
ً ُ ُ َ  ، ٰ ݐ ݑِ

َ
ِ ݔ  ݐِ  َ َ ݐْ ِ  ٰ ِ  ً ٰ ݓ َ َ

 ، ٰ ݐ ِ ّ
ُ َ  ٰ َ  ُ ُ ݐ ْ ݘَ  

ً ݐ ݔْ ݐَ َ  ، ٰ ݐ ِ ْ َ ِ  ْ ُ ݐْ ِ ݑً  ݓَ ٰ ݓ ِ  ، ِ ِ
ݖ َ  ِ ݔْ

َ َ  ُ َّ

. َ ݐَ ٰ ݐْ ِ  
َ ِ

ݐٰ ݓِ  
ُ ٰ ݘَ

ما  به  شفاعت  وعده  و  کرامت،  به  را  ما  داد  اختصاص  آنکه  اى 
داد، و رسالت بر دوش ما نهاد و ما را وارث پیامبران قرار داد، و 
امت هاى گذشته را به ما ختم نمود و ما را به وصیت (و جانشینى 
پیامبر) اختصاص داد، و علم گذشته و آینده را به ما عطا فرمود، 
و دل هاى مردم را به سوى ما متمایل گردانید، مرا و برادرانم را 
و زائران قبر اباعبد اهللا7 را بیامرز، آنانکه  اموال خود را انفاق 
کرده و ابدان خود را به زحمت سفر انداخته اند به خاطر میل 
و رغبت در نیکى نمودن به ما و امید به آنچه نزد تو است در 
ارتباط و پیوند ما، و به خاطر مسرور نمودن پیامبرت حضرت 
محّمد ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ و از جهت اجابت 
نمودن و پذیرفتن فرمان ما و خشمگین ساختن دشمنان ما، و به 

آن رضا و خشنودى تو را قصد نموده و خواسته اند، 
پس به آن ها از طرف ما با رضوان خود پاداش مرحمت کن و در 
شب و روز حافظ آنان باش، و بر اهل و عیال و اوالد آن ها که 
از خود به جاى نهاده اند بهترین جانشین باش، با آنها همراهى کن 
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و از شّر هر ستمگر عناد پیشه و هر ضعیف و قوى از خلق، و از  
شّر شیاطین جن و انس آن ها را کفایت فرما، و به آن ها عطا کن 
بهتر از آنچه از تو در غربت و دورى از وطن و ترجیح دادن ما بر 

فرزندان و اهل و عیال و خویشاوندان خود آرزو دارند.
را،  شدنشان  خارج  آن ها  بر  گرفته اند  عیب  ما  دشمنان  خداوندا 
ولى آن ها را بازنداشت از قیام و حرکت و سفر به سوى ما، تا 
مشتى بر دهان آن ها بزنند و با مخالفان ما مخالفت کرده باشند، 

 ْ ْ َ  ، ُ ٰ ّ َ
 ِ ݔْ

َ َ  ِ
َّ ِ ݓْ َ ݔ  ݓ

ݘَ
 ِ ݓْ ݑَ  ٰ َ ݓُ 

َّ ݑ ݑَ ݑَ ݔ  ݑ
َّ
 َ ُ ݐُ ْ  َ ْ

ݑِ  ْ ْ ݙِ
ݔ  ݑِ

َّ
ݓ 

ُ ݑُ ْ  َ ْ
ݑِ  ْ ْ َ  ، ٰ ݐ َ ݑً  َ ْ َ  ٰ ُ ُ ُ ݑْ  َ ݓ ݔ  ݑِ

َّ
ݐَ  ُ ݔ ْ َ

ْ  َ ْ
ݑِ

. ٰ ݐ َ ݑْ  ݐَ ٰ ݔ  ݑِ
َّ
ݑَ  ݐ ْ ّ  َ ْ

ݑِ  ْ ْ َ  ، ٰ ݐ َ ݑْ  ݑَ َ ݑَ ْ َ ݑْ  َ ݐَ ݓ
خداوندا بر این چهره هایى که خورشید آن ها را تغییر داده رحم 
کن، گونه هایى که بر قبر ابا عبد اهللا7 گذاشته و برداشته مى شود 
مورد ترحم قرار بده، بر چشم هایى که اشک از آن ها جارى گشته 
از روى محبت رحم نما، بر دل هایى که به خاطر ما بى تاب گشته 
و سوخته ترحم فرما، بر این فریادهایى که به خاطر ما از جگر 
کشیده مى شود ترحم نما. خداوندا من این جان ها و این بدن ها را 
نزد تو ودیعه مى نهم و مى سپارم، تا آن ها را در روز عطش اکبر 

از حوض سیراب سازى.
پیوسـته حضـرت بـه ایـن دعا در سـجده دعـا می کـرد، وقتی دعـای حضرت 
تمـام شـد عـرض کـردم: فـدای شـما شـوم، اگـر آنچـه شـنیدم از شـما در مورد 
کسـی بـود کـه خدا را نمی شـناخت گمانم این اسـت که آتـش دوزخ هرگز به او 
آسـیبی نرسـاند، بـه خدا قسـم تمنایم این اسـت کـه کاش به زیـارت آن حضرت 

رفتـه بـودم و حـج نمی رفتـم، امـام7 به مـن فرمود: 
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تو که به آن حرم مطهر نزدیک هستى چه چیزى تو را از زیارت 
او باز مى دارد؟ اى معاویه آن را هرگز ترك مکن.

عـرض کـردم: نمی دانسـتم کـه زیـارت آن حضرت ایـن مقدار مهم اسـت و 
اجـر و پاداشـش بـه ایـن مقدار می رسـد. امـام7 فرمود:

دعا  حضرت  آن  زائرین  براى  آسمان  در  که  کسانى  معاویه،  اى 
مى کنند بیش از کسانى هستند که در زمین دعا مى کنند، هرگز 
زیارت را براى ترس از کسى ترك مکن، زیرا کسى که آن را از 
ترس ترك کند چنان دچار حسرت شود که تمنا کند که گورش 
مطهر  قبر  آن  نزد  کاش  که  کند  تمنا  یعنى  ـ  مى بود  دستش  در 

مى ماندم تا در آنجا دفن مى شدم ـ
 ّ ݔ  ّ ݔ    ݐ  ݔ ݐ ݐ   ݒ ݔ   ݐ  ݘ

ݓّ  ݑ  
ݘ

ݐ  ݑ ݐ  ّ  
ً ݐ ݐ  ݑ ݐ  ݘ

ݓّ  ݑ  
ݘ
؟  ݐ ݑ  ّ ݘ ݘ ݑ  ݐ

؟  ݓ ݓ  ݑّ ݔ ݐ ݓ  ݐ ݐ ݔ  ݔ  ݔ  ݑ
ݘ
ݔ ݐ  ݔ ݐ  

ً ݐ ݐ  ݑ ݐ  ݘ
ݓّ  ݑ  

ݘ
؟  ݑ ݘ

؟ ݐ   ݔ ݐ  ّ ݐ  ݑ ݐ  ݘ
ݓّ  ݑ  

ݘ

 آیا دوست ندارى که خداوند شخص تو را ببیند در زمرة کسانى 
که رسول خدا9 و امیرالمؤمنین و فاطمه و ائمه معصومین: 
براى آن ها دعا مى کنند؟ آیا دوست ندارى که فردا از کسانى باشى 
فردا  ندارى  دوست  آیا  مى کنند؟  مصافحه  آن ها  با  فرشتگان  که 
در زمره کسانى باشى که مى آیند و هیچ گناهى در پرونده آن ها 
نیست تا به آن مؤاخذه شوند؟ آیا دوست ندارى از کسانى باشى 

که رسول خدا9 با آن ها مصافحه مى کنند؟(۱)

۱. کامل الزیارات: ص۱۱۷ ح۲، کافی: ۵۸۲/۴ ح۱۱، ثواب االعمال: ص۹۴، بحاراالنوار: ۸/۱۰۱  ح۳۰.
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من  زبان  بر  کن،  مرحمت  من  به  صدر  شرح  و  گردان،  پاك  مرا  قلب  و  گردان  پاك  مرا  خداوندا 

دانستم  من  و  نیست،  تو  وسیله  به  جز  نیرویى  هیچ  که  کن  جارى  را  ثنایت  و  مدح  و  خودت  یاد  و  ذکر 

بر  دادن  شهادت  و  پیامبرت  سنت  از  کردن  پیروى  و  تو  فرمان  و  امر  براى  بودن  تسلیم  به  دینم  پایدارى  که 

مى باشد. خلقت  سوى  به  فرستادگانت  و  پیامبران 

در  سپرى  و  نقصى  و  آفت  و  بیمارى  و  درد  هر  شفاى  و  حرز  و  کننده  پاك  و  نور  را  آن  خداوندا 

ݔ  ݑ   ݔ (۱) ݐ
ّ ݑ  ݔ ݐ

ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـند خـود از ابوحمـزه ثمالـی روایـت 
کـرده اسـت کـه گفـت: امـام صـادق7 فرمودنـد:

هرگاه اراده کردى سفرى به سوى قبر امام حسین7 بروى، روز 
چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیر. هنگامى که خواستى 
حرکت کنى اهل و عیال و فرزندان خود را  جمع کن و دعاى 
سفر را بخوان، و پیش از خارج شدنت غسل کن و در حال غسل 

کردن بگو: 
ْجِر َعلٰی ِلسـٰاِني 

َ
ْر َقْلبي، َواْشـَرْح لي َصـْدِري، َوأ ْرنـي َوَطهِّ ُهـمَّ َطهِّ للَّ

َ
أ

نَّ 
َ
َة ِإّال ِبَك، َوَقـْد َعِلْمُت أ ـُه ٰال ُقـوَّ نـٰاَء َعَلْیَك، َفِإنَّ ِذْکـَرَك َوِمْدَحَتـَك، َوالثَّ

ـهٰاَدُة َعلٰی َجِمیِع  َك، َوالشَّ ِة َنِبیِّ بٰاُع ِلُسـنَّ تِّ ْمـِرَك، َواْالِ ْسـِلیُم ِالَ َم ِدیِني التَّ ِقواٰ

ْنِبیٰاِئَك َوُرُسـِلَك ِإلٰی َجِمیـِع َخْلِقَك.
َ
أ

ٍء َوُسـْقٍم َوآَفٍة  ُهـمَّ اْجَعْلـُه ُنـورًا َوَطُهورًا، َوِحْرزًا َوِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ للَّ
َ
أ

۹۴ 
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بده. قرار  مى کنم  حذر  و  مى ترسم  آن  از  آنچه  شّر  برابر 

خود  امر  و  نمودم  تو  سوى  به  را  خود  روى  خداوندا 

توّکل  تو  بر  و  دادم  پناه  تو  به  را  خود  پشت  و  ساختم  تو  تسلیم  را  خود  نفس  و  کردم  واگذار  تو  به  را 

جوار  در  که  کسى  مرتبه اى،  بلند  و  منزه  و  نیست  تو  سوى  به  جز  نجاتى  محل  و  پناهگاهى  هیچ  نمودم، 

تو است عزیز است و ثناى تو جلیل.

بر  و  خدا  راه  در  و  خدا  سوى  به  و  خدا  از  و  خدا  یارى  به  و  خدا  نام  به 

آسمان هاى  آورنده  پدید  مى آورم،  روى  او  سوى  به  و  مى کنم  توّکل  خدا  بر  خدا9،  رسول  آیین 

عظیم. عرش  پروردگار  و  هفتگانه  زمین هاى  و  هفتگانه 

و  اهل  میان  در  و  فرما  محافظت  سفرم  در  مرا  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

گشته  خارج  تو  سوى  به  و  نموده  توجه  تو  سوى  به  خداوندا  باش.  من  براى  جانشین  بهترین  فرزندانم 

مى جویم. تقّرب  تو  به  حبیبت  حبیب  زیارت  به  و  خواستارم،  را  خیر  و  کرده ام،  کوچ  تو  سوى  به  و 

ْحَذُر.
َ
خـٰاُف َوأ

َ
َوعٰاَهـٍة، َوِمـْن َشـرِّ مـٰا أ

ْهـُت َوْجِهـي، َوِإَلْیَك  ُهـمَّ ِإنِّـي ِإَلْیَك َوجَّ للَّ
َ
و وقتـى خارج شـدى بگـو:  أ

َظْهـِري،  ُت 
ْ
ْلَجـأ

َ
أ َوِإَلْیـَك  َنْفِسـي،  ْسـَلْمُت 

َ
أ َوِإَلْیـَك  ْمـِري، 

َ
أ ْضـُت  َفوَّ

 َوٰال َمْنجـٰی ِإّال ِإَلْیـَك، َتبٰاَرْکـَت َوَتعٰاَلْیـَت، 
َ
ْلـُت، ٰال َمْلَجـأ َوَعَلْیـَك َتَوکَّ

َعزَّ جـٰاُرَك، َوَجلَّ َثنٰاُؤَك.

سـپس بگو:  ِبْسـِم الّلـِه َوِبالّلِه، َوِمـَن الّلِه َوِإَلـی الّلِه، َوِفي َسـِبیِل الّلِه، 

ِت  ـمٰاواٰ َنْبُت، فٰاِطَر السَّ
َ
ْلـُت َوِإَلْیِه أ ِة َرُسـوِل الّلِه، َعَلـی الّلِه َتَوکَّ َوَعلـٰی ِملَّ

ـْبِع، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم. ـْبِع، َواْالََرِضیَن السَّ السَّ

ٍد، َواْحَفْظِني في َسـَفِري، َواْخُلْفِني  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ْهـُت، َوِإَلْیـَك َخَرْجـُت،  ُهـمَّ ِإَلْیـَك َتَوجَّ للَّ
َ
ْحَسـِن اْلَخَلـِف. أ

َ
ْهِلـي ِبأ

َ
ِفـي أ

ْبُت. یـٰاَرِة َحِبیِب َحِبیِبـَك َتَقرَّ ْضـُت، َوِبِز َوِإَلْیـَك َوَفـْدُت، َو ِلَخْیـِرَك َتَعرَّ
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بپذیر. را  حسناتم  و  فروریز،  من  از  را  خطاهایم  بپوش،  را  زشتى هایم  و  بیامرز  را  گناهانم 

خداوندا  است،  من  نزد  که  بدى هایى  به  است  تو  نزد  که  را  خیرى  من  از  بازمدار  خداوندا 

بده،  قرار  مى دهى  قرار  آن  در  بخواهى  را  که  هر  که  خودت  محکم  زره  در  مرا  خداوندا 

خداوندا به سوى تو بیزارى مى جویم از هر حول و قّوه اى.

اینها  مى شود،  شکافته  خوف  از  و  مى شود  خاشع  که  مى بینى  کنیم  نازل  کوه  بر  را  قرآن  این  «اگر 

او  نیست،  او  جز  معبودى  که  است  خدایى  او   * بیندیشند  شاید  مى زنیم  مردم  براى  که  است  مثال هایى 

او  پادشاه  نیست،  او  جز  معبودى  که  است  خدایى  او   * است  مهربان  بخشاینده  او  و  دانا  شهود  و  غیب  به 

است، پاك و منزه است سالمت بخش و ایمنى بخش، چیره و مسلط، شکت ناپذیر، جبران کننده، شایسته 

و  پدیدآورنده  آفریننده،  که  است  خداوندى  او  است،  منّزه  مى ورزند  شرك  آنچه  از  خدا  و  است  عظمت 

ُهمَّ اْغِفْر لي ُذُنوِبي،  للَّ
َ
ُهـمَّ ٰال َتْمَنْعِني َخْیَر مٰا ِعْنَدَك ِبَشـرِّ مٰا ِعْنِدي. أ للَّ

َ
أ

ي َحَسـنٰاِتي. ي َخطٰایٰاَي، َواْقَبْل ِمنِّ ئٰاِتي، َوُحـطَّ َعنِّ ي َسـیِّ ْر َعنِّ َوَکفِّ

یُد. ِتي َتْجَعُل ِفیهـٰا َمْن ُتِر ُهـمَّ اْجَعْلِني ِفـي ِدْرِعَك اْلَحِصیَنـِة الَّ للَّ
َ
وبگـو:  أ

ِة. این جمله را سه مرتبه بگو.  ِإَلْیَك ِمَن اْلَحْوِل َواْلُقوَّ
ُ
ْبَرأ
َ
ُهمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

سپس سورة حمد و معّوذتین (یعنى سورة ناس و سورة فلق) و سورة 
توحید، و سورة قدر و آیة الکرسى و سورة یس را بخوان، و سپس 

این آیات آخر سورة حشر را بخوان:

عًا ِمْن َخْشـَیِة  ْیَتُه خٰاِشـعًا ُمَتَصدِّ
َ
ْنَزْلنـٰا ٰهَذا اْلُقْرآَن َعلـٰی َجَبٍل َلَرأ

َ
(َلـْو أ

ِذي  ـُه الَّ ـُروَن * ُهَو اللَّ ُهْم َیَتَفکَّ ُبهـٰا ِللّنـاِس َلَعلَّ ْمثـٰاُل َنْضِر الّلـِه َوِتْلـَك اْالَ

ُه  ِحیُم * ُهـَو اللَّ ْحَمـُن الرَّ ـهٰاَدِة ُهـَو الرَّ ٰال ِإَلـَه ِإّال ُهـَو عٰاِلـُم اْلَغْیـِب َوالشَّ

یُز  ـٰالُم اْلُمْوِمُن اْلُمَهْیِمـُن اْلَعِز وُس السَّ ـِذي ٰال ِإَلـَه ِإّال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقـدُّ الَّ

ـُه اْلخٰاِلـُق اْلبٰاِرُئ  ـُر ُسـْبحٰاَن الّلـِه َعّما ُیْشـرُِکوَن * ُهَو اللَّ اْلَجّبـاُر اْلُمَتَکبِّ
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است  او  گوى  تسبیح  است  زمین  و  آسمان ها  در  آنچه  است،  نیکو  نام هاى  او  براى  است،  صورتگر 

و او شکست ناپذیر و حکیم است.

خداوندا به تو پناه مى برم از قهر عقوبت ها و شکنجه ها و عاقبت بد و سخت و ناگوار، و فتنه گمراهى، 

و از اینکه مرا مالقات کنى به آنچه خوش آیند نیست و به تو پناه مى برم از حبس و پوشیده بودن حقیقت

شّرى  صاحب  هر  شّر  از  و  بد  آمدهاى  پیش  و  شیطان  وسوسه  از  و 

و  مى کند،  عداوت  اظهار  الهى  اولیاى  براى  که  کسى  شّر  از  و  انس،  و  جن  شیاطین  شّر  از  و 

جاسوس هاى  شّر  از  مى برم  پناه  تو  به  و  نماید  طغیان  و  نموده  افراط  من  بر  بدى  در  آنکه  از 

دست  و  زبان  با  که  کسى  شّر  از  و  ابلیس  دام هاى  و  شّرى  صاحب  هر  شّر  از  و  ستمگران، 

مى دارد. باز  خیر  از 

ِت َواْالَْرِض  ـمٰاواٰ ُح َلُه مـٰا ِفـي السَّ ُر َلـُه اْالَْسـمٰاُء اْلُحْسـنٰی ُیَسـبِّ اْلُمَصـوِّ

یـُز اْلَحِکیُم). َوُهـَو اْلَعِز

و به خودت روغن نزن، سرمه مکش تا به فرات برسى، سخن کم 
بگو و کم مزاح کن، و زیاد ذکر خدا بگو و پرهیز کن از شوخى 

کردن و نزاع نمودن. پس اگر سواره باشى یا پیاده بگو:

ِقِب اْلَوبٰاِل، َو ِفــْتَنِة  ـکٰاِل، َوَعواٰ ِت النَّ ُعوُذ ِبَك ِمْن َسـَطواٰ
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ْبِس،  ُعوُذ ِبَك ِمـَن اْلَحْبـِس َواللَّ
َ
ْن َتْلقٰاِنـي ِبَمْکـُروٍه، َوأ

َ
ـٰالِل، َوِمـْن أ الضَّ

، َوِمْن  ـْوِء، َوِمْن َشـرِّ ُکلِّ ِذي َشـرٍّ ِرِق السُّ ـْیطٰاِن، َوَطواٰ َوِمْن َوْسَوَسـِة الشَّ

ْوِلیـٰاِء الّلِه  ْنـِس، َوِمـْن َشـرِّ َمـْن َیْنِصـُب ِالَ َشـرِّ َشـیٰاِطیِن اْلِجـنِّ َواْالِ

ُعـوُذ ِبَك ِمْن َشـرِّ ُعُیوِن 
َ
ْن َیْطَغـْوا، َوأ

َ
ْن ُیْفِرُطـوا َعَلـيَّ َوأ

َ
َوَة، َوِمـْن أ اْلَعـداٰ

ْن ُیَردَّ َعـِن اْلَخْیِر 
َ
َلَمـِة، َوِمـْن َشـرِّ ُکلِّ ِذي َشـرٍّ َوَشـِرِك ِإْبِلیَس، َوِمـْن أ الظَّ

َواْلَیِد. سـٰاِن  ِباللِّ
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نیست، به این ذکر خود را در پوشش قرار مى دهم و با آن مصون مى مانم، خداوندا مرا از شّر خلق خود مصون بدار، 

هیچ حرکتى و توان و نیرویى جز به سبب خدا 

همانا من به تو وابسته ام و من بنده تو هستم.

وندا  خدا

که  هستى  کسى  بزرگوارترین  من  سرور  اى  تو  و  کنند،  کوچ  او  سوى  به  که اشخاص  هستى  کسى  بهترین  تو 

داده اى،  قرار  تحفه اى  واردشونده اى  هر  براى  و  کرامتى  زائرى  هر  براى  تو  نمایند،  زیارتش  و  آیند  سویش  به 

به  را  ات  تحفه  خدایا  هستم،  ـ  باد  او  بر  تو  صلوات  که  ـ  پیامبرت  پسر  قبر  زائر  که  حالى  در  آمده ام  من 

سفرم  براى  و  ده  پاداش  را  تالشم  و  سعى  و  بپذیر  را  عملم  من  از  و  بده  قرار  آتش  از  بخشیدنم  رهایى  من 

گذاشته  مّنت  من  بر  تو  بلکه  باشد  من  طرف  از  مّنتى  اینکه  بدون  نما،  ترحم  تو  سوى  به  راهم  پیمودن  و 

نمودى  محافظت  مرا  و  شناساندى  من  به  را  آن  فضیلت  و  گشودى  زیارتش  سوى  به  را  راه  برایم  چون  اى، 

مرا  امید  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  پس  امیدوارم،  تو  به  من  و  رساندى  ولّیت  پسر  قبر  به  تا 

َة ِإّال ِبالّلـِه، هنگامـى کـه از چیـزى ترسـیدى بگـو: ٰال َحـْوَل َوٰال ُقـوَّ و 

َخْلِقـَك،  َشـرِّ  ِمـْن  اْعِصْمِنـي  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ اْعَتَصْمـُت.  َوِبـِه  اْحَتَجْبـُت،  ِبـِه 

َنـا َعْبُدَك.
َ
َنـا ِبـَك َوأ

َ
َفِإنَّمـٰا أ

ُهـمَّ  للَّ
َ
هنگامـى کـه بـه فـرات رسـیدى، پیـش از آنکـه از آن عبـور کنـى بگـو: أ

 ، ِتـيٍّ
ْ
َمأ ْکـَرُم 

َ
أ ِدي  َسـیِّ یـٰا  ْنـَت 

َ
َوأ جـٰاُل،  الرِّ ِإَلْیـِه  َوَفـَد  َمـْن  َخْیـُر  ْنـَت 

َ
أ

ُتْحَفـًة،  ِفـٍد  واٰ َوِلـُکلِّ  َمـًة،  َکراٰ ِئـٍر  زاٰ ِلـُکلِّ  َجَعْلـَت  َوَقـْد  َمـُزوٍر،  ْکـَرُم 
َ
َوأ

ُتـَك َعَلْیـِه، َفاْجَعْل ُتْحَفَتـَك ِإّیاَي  ـَك َصَلواٰ ِئرًا َقْبـَر اْبِن َنِبیَّ َتْیُتـَك زاٰ
َ
َوَقـْد أ

ـي َعَمِلـي، َواْشـُکْر َسـْعِیي، َواْرَحـْم  ـْل ِمنِّ َفـکٰاَك َرَقَبِتـي ِمـَن الّنـاِر، َوَتَقبَّ

، ِإْذ َجَعْلـَت ِلـَي  ـي، َبـْل َلـَك اْلَمـنُّ َعَلـيَّ َمِسـیري ِإَلْیـَك ِبَغْیـِر َمـنٍّ ِمنِّ

ْغَتِنـي َقْبَر اْبِن  ْفَتِنـي َفْضَلـُه، َوَحِفْظَتِني َحّتـٰی َبلَّ یٰاَرتِـِه، َوَعرَّ ـِبیَل ِإلـٰی ِز السَّ

ٍد، ٰالَتْقَطـْع َرجٰائي،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَك َوَقـْد َرَجْوُتَك، َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ َوِلیِّ
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گذشته ام  گناهان  کفاره  را  زیارت  این  و  مفرما،  ناکام  را  آرزویم  آمده ام  تو  نزد  به  من  مگردان،  قطع 

مهربانان. ترین  مهربان  اى  بده،  قرارا  حضرت  آن  یاران  از  مرا  و  بده  قرار 

فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

از  مرا  و  بده  قرار  قبول  مورد  را  عملم  و  آمرزیده  را  گناهم  و  شده  داده  پاداش  را  تالشم  و  سعى 

گرداند  باطل  را  عملم  یا  سازد  نابود  را  دینم  که  آفتى  هر  از  را  قلبم  و  بده  شستشو  گناهان  و  خطاها 

مهربانان. ترین  مهربان  اى  گردان،  پاك 

محبت  زبانم  بر  و  فرما،  گشاده  را  سینه ام  گردان،  پاك  را  قلبم  و  گردان  پاك  مرا  خداوندا 

به  و  نمى باشد،  تو  سبب  به  جز  توانى  و  نیرو  و  حرکت  هیچ  که  زیرا  کن  جارى  را  خود  ثناى  و  مدح  و 

تمام  بر  دادن  شهادت  و  تو  فرمان  برابر  در  بودن  تسلیم  دینم  پابرجایى  و  استوارى  که  دانسته ام  راستى 

َمِلـي، َواْجَعـْل َهـذاٰ َکّفـاَرًة ِلمـٰا کٰاَن َقْبَلـُه ِمـْن 
َ
ـْب أ َتْیُتـَك َفٰالُتَخیِّ

َ
َوَقـْد أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ْنصـٰاِرِه، یـٰا أ

َ
ُذُنوِبـي، َواْجَعْلِنـي ِمـْن أ

ٍد،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
سـپس از فـرات عبور کـن و بگو: أ

َواْجَعـْل َسـْعیي َمْشـُکورًا، َوَذْنِبـي َمْغُفـورًا، َوَعَمِلـي َمْقُبوًال، َواْغِسـْلِني 

ْو ُتْبِطُل 
َ
ْر َقْلِبي ِمـْن ُکلِّ آَفٍة َتْمَحُق ِدیِنـي، أ ُنـوِب، َوَطهِّ ِمـَن اْلَخطٰایـٰا َوالذُّ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
َعَمِلـي، یٰا أ

سپس برو نینوا و بار و بنه سفر را در آنجا قرار بده، روغن به خود 
نمال و سرمه نکش و تا مادامى که در آنجا مقیم هستى گوشت 
نخور، سپس به شط که به موازات نخل قبر است برو، و در آنجا 

غسل کن، و در حال غسل کردن بگو:
ْجـِر َعلٰی 

َ
ـْر ِلـي َقْلِبـي، َواْشـَرْح لي َصـْدِري، َوأ ْرنِـي، َوَطهِّ ُهـمَّ َطهِّ للَّ

َ
أ

َة ِإّال  ـُه ٰال َحـْوَل َوٰال ُقـوَّ نـٰاَء َعَلْیـَك، َفِإنَّ َتـَك َوِمْدَحَتـَك، َوالثَّ ِلسـٰاني َمَحبَّ

ـهٰاَدُة َعلٰی َجِمیِع  ْمِرَك، َوالشَّ ْسـِلیُم ِالَ َم ِدیِني التَّ نَّ ِقـواٰ
َ
ِبـَك، َوَقـْد َعِلْمُت أ
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گواهى مى دهم که آن ها پیامبران تو و فرستادگان تو به سوى تمام خلق تو هستند، خداوندا آن را (غسل 

پیامبران و فرستادگانت به ُالفت در بین آنان است.

سپر  و  بده  قرار  نقص  و  آفت  هر  از  و  بیمارى  و  درد  هر  از  شفا  و  حرز  و  کننده  پاك  و  نور  من  براى  را) 

و  را  قلبم  گردان  پاك  آن  وسیله  به  خداوندا  بگردان.  مى کنم،  حذر  و  مى ترسم  آن  از  آنچه  شّر  برابر  در 

جوارحم و استخوان و گوشت و خون و مو و پوست و مغز و عصبم را و هر آنچه را که زمین از من در بر 

مى گیرد، و سپس روز فقر و تهى دستى ام آن را شاهد براى من قرار بده

حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که به سوى او قصد نمودم و مرا رساند، و او را اراده کردم و مرا 

پذیرفت و از من قطع نکرد و رحمت او را جستجو نمودم به من مرحمت فرمود، خداوندا تو پناه من و پناهگاه من 

و مایه حفظ من و امید من و آرزوى من هستى، هیچ معبود شایسته اى جز تو نیست اى پروردگار جهانیان.

مرا  نیز  تو  نموده ام،  اراده  را  تو  من  خداوندا 

ْلَفـِة َبْیَنُهْم. ْنِبیٰاِئـَك َوُرُسـِلَك ِباْالُ
َ
أ

ُهـمَّ اْجَعْلُه ِلي  للَّ
َ
ْنِبیٰاُؤَك َوُرُسـُلَك ِإلـٰی َجِمیِع َخْلِقـَك. أ

َ
ُهـْم أ نَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ٍء، َوِمْن ُکلِّ آَفـٍة َوعٰاَهٍة،  ُنـورًا َوَطُهـورًا َوِحـْرزًا َوِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ ُسـْقٍم َوداٰ

ِرِحـي، َوِعظٰاِمي  ْر ِبـِه َقْلِبي َوَجواٰ ُهـمَّ َطهِّ للَّ
َ
ْحَذُر. أ

َ
خـٰاُف َوأ

َ
َوِمـْن َشـرِّ مٰا أ

ـِت اْالَْرُض  َقلَّ
َ
ـي َوَعَصِبـي، َومٰا أ َوَلْحِمـي َوَدِمي َوَشـْعِري َوَبَشـِري َوُمخِّ

ـي، َواْجَعْلُه ِلي شـٰاِهدًا َیـْوَم َفْقـِري َوفٰاَقِتي. ِمنِّ

سپس پاك ترین لباس هاى خود را بپوش و وقتى پوشیدى سى مرتبه 
ْکَبُر» و بگو: 

َ
للُه أ

َ
بگو: «أ

َفَقِبَلِنـي،  َرْدُت 
َ
أ َوِإّیـاُه  َفَبَلَغِنـي،  َقَصـْدُت  ِإَلْیـِه  ـِذي  الَّ ـِه  ِللَّ َاْلَحْمـُد 

ْنَت ِحْصِنـي َوَکْهِفي 
َ
ُهمَّ أ للَّ

َ
َمِني، أ َوَلـْم َیْقَطْع بـي، َوَرْحَمَتـُه اْبَتَغْیُت َفَسـلَّ

اْلعٰاَلِمیـَن. َربَّ  یـٰا  ْنـَت، 
َ
أ ِإّال  ِإَلـَه  ٰال  َمِلـي، 

َ
َوأ َوَرجٰاِئـي  َوِحـْرِزي 

ِرْدِنـي، َوِإنِّـي 
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أَرْدُتـَك َفأ للَّ

َ
و چـون خواسـتى راه بـروى بگـو:  أ
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را  توبه ام  هستى  خشمگین  من  بر  اگر  و  مگردان  روى  من  از  نیز  تو  ادم  آوره  روى  تو  به  من  و  فرما،  اراده 

و  رضا  وسیله  این  به  من  بده،  قرار  ترحم  مورد  مى کنم  طى  حبیبت  فرزند  سوى  به  که  را  راهى  این  بپذیر، 

خشنودى تو را مى جویم، پس از من راضى شو، و مرا نا امید مکن، اى مهربان ترین مهربانان.

است،  خلق  آفریننده  او  است،  یکتا  امور  همۀ  به  نسبت  که  است  یگانه  خداوند  سزاوار  ستایش  و  حمد 

باشد،  دیده  تعلیم  اینکه  بدون  است  دانا  چیز  هر  به  نیست،  پنهان  او  از  آن ها  امور  از  چیزى 

و  محّمد  حضرت  بر  فرستادگانش  همۀ  و  مرسل  پیامبران  و  مقرب  فرشتگان  درود  و  خدا  درود 

فضیلت  و  داد  نعمت  من  به  که  سزاست  را  خدا  ستایش  و  حمد  هستند،  او  جانشینان  که  او  بیت  اهل 

شناساند. من  به  را  او  بیت  اهل  و  محّمد  حضرت  برترى  و 

ـي، َفـِإْن ُکْنـَت َعَلـيَّ  ْقَبْلـُت ِبَوْجِهـي ِإَلْیـَك، َفٰالُتْعـِرْض ِبَوْجِهـَك َعنِّ
َ
أ

ْبَتِغـي ِبَذِلَك 
َ
، َواْرَحـْم َمِسـیِري ِإَلی اْبـِن َحِبیِبـَك، أ سـٰاِخطًا َفُتـْب َعَلـيَّ

ْرَحـَم الّراِحِمیـَن.
َ
ْبِنـي یـٰا أ ـي َوٰالُتَخیِّ ـي َفـاْرَض َعنِّ ِرضـٰاَك َعنِّ

سپس با پاى پیاده حرکت کن در حالى که وقار و آرامش خود 
را حفظ مى کنى تکبیر و تهلیل و تمجید و تحمید بر زبان دارى و 

خدا و رسول او9 را تعظیم مى نمایى.
و نیز بگو:

هـٰا، خٰاِلـِق اْلَخْلـِق، َلـْم  ُمـوِر ُکلِّ ـِد ِباْالُ ِحـِد، َاْلُمَتَوحِّ ـِه اْلواٰ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ُموِرِهـْم، َوعٰاِلـِم ُکلِّ َشـْيٍء ِبَغْیـِر َتْعِلیـٍم، 
ُ
َیْعـُزْب َعْنـُه َشـْيٌء ِمـْن أ

ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، 
َ
ِبیـَن، َوأ ُت َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ ُت الّلـِه َوَصَلـواٰ َصَلـواٰ

ِذي  ِه الَّ ْهِل َبْیِتـِه اْالَْوِصیٰاِء. َاْلَحْمـُد ِللَّ
َ
ـٍد َوأ ْجَمِعیـَن، َعلٰی ُمَحمَّ

َ
َوُرُسـِلِه أ

ْهـِل َبْیِتِه.
َ
ـٍد َوأ َفِنـي َفْضَل ُمَحمَّ ، َوَعرَّ ْنَعـَم َعَلـيَّ

َ
أ

 سپس کمى راه برو و قدم هایت را کوتاه بردار،
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او  علم  از  پس  نیست،  خداوند  جز  معبودى  او،  علم  حّد  آخرین  تا  او  علم  در  نیست  خداوند  جز  معبودى  هیچ 

تا آخرین حّد علم او، معبودى جز خداوند نیست، باعلم او تا آخرین حّد علم او (که برایش حّدى نیست). حمد و 

ستایش از آن خداست در علم او تا آخرین حّد علم او، حمد از آن خداوند است پس از علم او تا آخرین حّد علم او، 

حمد از آن خداوند است با علم او تا آخرین حّد علم او (که برایش حّدى نیست). خداوند منزه است در علم او تا 

آخرین حّد علم او، خداوند منزه است پس از علم او تا آخرین حّد علم او، خداوند منزه است با علم او تا آخرین 

و  او،  نعمت هاى  همۀ  بر  او  ستایش  انواع  همۀ  به  است  خداوند  آن  از  حمد  نیست).  حّدى  برایش  (که  او  علم  حّد 

معبودى جز خدا نیست، و خدا بزرگ تر است، و آن حق است و سزاوار است براى او. معبودى جز خداوند نیست 

نیست،  خدا  جز  معبودى  است،  بزرگ  و  مرتبه  بلند  که  نیست  خداوند  جز  معبودى  است،  بزرگوار  و  بردبار  که 

حمد  و  است.  عظیم  عرش  بخش  روشنى  و  هفتگانه  زمین هاى  بخش  روشنى  و  هفتگانه  آسمان هاى  بخش  روشنى  او 

است. جهانیان  پروردگار  که  است  خداوندى  سزاوار  ستایش  و 

و بایست  داشتى  مقابل  را  قبر  و  گرفتى  قرار  تل  بر  که  وقتى 
ْکَبُر» بگو و آنگاه بگو:

َ
ُه أ
 سى مرتبه «َاللَّ

ــُه َبْعــَد ِعْلِمــِه  ــُه ِفــي ِعْلِمــِه ُمْنَتهــٰی ِعْلِمــِه، َوٰال ِإَلــَه ِإالَّ اللَّ ٰال ِإَلــَه ِإالَّ اللَّ

ــِه  ــُه َمــَع ِعْلِمــِه ُمْنَتهــٰی ِعْلِمــِه، َواْلَحْمــُد ِللَّ ُمْنَتهــٰی ِعْلِمــِه، َوٰال ِإَلــَه ِإالَّ اللَّ

ــِه،  ــِه ُمْنَتهــٰی ِعْلِم ــَد ِعْلِم ــِه َبْع ــُد ِللَّ ــِه، َواْلَحْم ــِه ُمْنَتهــٰی ِعْلِم ــي ِعْلِم ِف

ــِه  ــي ِعْلِم ــِه ِف ــْبحٰاَن الّل ــِه، ُس ــٰی ِعْلِم ــِه ُمْنَته ــَع ِعْلِم ــِه َم ــُد ِللَّ َواْلَحْم

ــْبحٰاَن  ــِه، َوُس ــِه ُمْنَتهــٰی ِعْلِم ــَد ِعْلِم ــِه َبْع ــْبحٰاَن الّل ــِه، َوُس ُمْنَتهــٰی ِعْلِم

ــِه ِبَجِمیــِع َمحٰاِمــِدِه َعلــٰی  الّلــِه َمــَع ِعْلِمــِه ُمْنَتهــٰی ِعْلِمــِه. َواْلَحْمــُد ِللَّ

ــَه  ــَك، ٰال ِإَل ــُه َذِل ــقٌّ َل ــُر، َوَح ْکَب
َ
ــُه أ ــُه َواللَّ ــَه ِإالَّ اللَّ ــِه، َوٰال ِإَل ــِع ِنَعِم َجِمی

ــَه ِإالَّ  ــُم، ٰال ِإَل ــيُّ اْلَعِظی ــُه اْلَعِل ــَه ِإالَّ اللَّ ــُم، ٰال ِإَل ی ــُم اْلَکِر ــُه اْلَحِلی ِإالَّ اللَّ

ــْبِع، َوُنــوُر اْلَعــْرِش  ــْبِع، َوُنــوُر اْالََرَضیــَن السَّ ــمٰاَواِت السَّ ــُه، ُنــوُر السَّ اللَّ

ــَن. ــِه َربِّ اْلعٰاَلِمی ــُد ِللَّ ــِم، َواْلَحْم اْلَعِظی
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فرشتگان  اى  شما  بر  سالم  او،  حجت  فرزند  و  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم 

خدا.  پیامبر  فرزند  قبر  زائرین  اى  و  خدا 

تهلیل مى گویم خدا را (یعنى ال اله اال اهللا مى گویم) تهلیلى که غیر خدا نتواند شماره نماید، پیش از هر 

مى گویم)  اهللا  سبحان  (یعنى  را  خدا  مى گویم  تسبیح  کسى.  هر  عدد  و  کسى  هر  با  و  کسى  هر  از  بعد  و  کسى 

تسبیحى که غیر خدا نتواند شماره نماید، پیش از هر کسى و بعد از هر کسى و با هر کسى و عدد هر کسى.

بعد  و  کسى  هر  از  پیش  را  خدا  مى گویم  تکبیر  و  تهلیل  و  تحمید  و  تسبیح  و 

پیوسته. و  پیوسته  و  پیوسته  کسى  هر  عدد  و  کسى  هر  با  و  کسى  هر  از 

که  ده  گواهى  من  براى  پس  هستى،  کافى  گواهى  براى  تو  و  مى گیرم  گواه  را  تو  من  خداوندا 

حّق  تو  گفتار  و  است  حق  تو  حبیب  و  است  حق  تو  رسول  و  هستى  حّق  تو  که  مى دهم  شهادت  من 

حق  تو  بهشت  و  حق  تو  دوزخ  است]  حق  [حشر  است،  حق  تو  کردار  است،  حق  تو  قدر  و  قضا  است، 

ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا َمٰالِئَکَة  ِتِه، َالسَّ َة الّلـِه َواْبَن ُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ َالسَّ

الّلـِه، َوُزّواَر َقْبِر اْبـِن َنِبيِّ الّلِه.

سپس ده قدم راه برو و سى مرتبه تکبیر بگو، و بگو در حالى که 
راه مى روى: 

َحٍد، 
َ
َحـٍد، َوَبْعَد ُکلِّ أ

َ
ـُه َتْهِلیًال، ٰال ُیْحِصیـِه َغْیُرُه َقْبَل ُکلِّ أ ٰال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّ

َحـٍد، َوُسـْبحٰاَن الّلـِه َتْسـِبیحًا ٰال ُیْحِصیـِه 
َ
َحـٍد، َوَعـَدَد ُکلِّ أ

َ
َوَمـَع ُکلِّ أ

َحٍد، 
َ
َحٍد، َوَعـَدَد ُکلِّ أ

َ
َحٍد، َوَمـَع ُکلِّ أ

َ
َحـٍد، َوَبْعـَد ُکلِّ أ

َ
َغْیـُرُه، َقْبـَل ُکلِّ أ

َحٍد، 
َ
ْکَبُر، َقْبـَل ُکلِّ أ

َ
ـُه أ ـُه َواللَّ ـِه َوٰال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ َوُسـْبحٰاَن الّلـِه َواْلَحْمـُد ِللَّ

َبدًا].
َ
َبـدًا [أ

َ
َبدًا أ

َ
َحـٍد، أ

َ
َحـٍد، َوَعـَدَد ُکلِّ أ

َ
َحـٍد، َوَمـَع ُکلِّ أ

َ
َوَبْعـَد ُکلِّ أ

نََّك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
نِّي أ

َ
ْشـِهُدَك َوَکفٰی ِبَك َشـِهیدًا، َفاْشـَهْد ِلـي أ

ُ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

نَّ َقضٰاَءَك 
َ
، َوأ نَّ َقْوَلـَك َحقٌّ

َ
، َوأ نَّ َحِبیَبَك َحقٌّ

َ
، َوأ نَّ َرُسـوَلَك َحقٌّ

َ
، َوأ َحـقٌّ

نَّ نٰاَرَك 
َ
]، َوأ نَّ َحْشـَرَك َحـقٌّ

َ
، [َوأ نَّ ِفْعَلَك َحـقٌّ

َ
، َوأ نَّ َقـَدَرَك َحـقٌّ

َ
، َوأ َحـقٌّ
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تو  و  نیست،  آن  در  تردیدى  هیچگونه  که  روزى  براى  را  مردم  مى نمایى  گردآورى  تو  و  هستند، 

قبر ها  در  که  را  کسانى  مى انگیزى  بر  تو  و  را،  مردگان  مى گردانى  زنده  و  را  زندگان  مى میرانى  تو  است، 

نمى کنى. وعده  خلف  هرگز  

خدا  فرشتگان  اى  شما،  بر  سالم  او،  حّجت  پسر  و  خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم 

اباعبداهللا7 قبر  زائران  اى  و 

شهادت  و  نیست،  برایش  شریکى  و  است  یکتا  او  نیست،  خدا  جز  معبودى  که  مى دهم  شهادت 

ساالر  و  سرور  او  و  است،  او  خلق  بر  خدا  امین  و  او  فرستاده  و  بنده  محّمد9  حضرت  که  مى دهم 

خدایى  ستایش  و  «حمد  خدا  رسول  بر  سالم  است،  رسوالن  و  پیامبران  سرور  او  و  است،  آخرین  و  اولین 

نمى یافتیم،  را  راه  هرگز  نمى کرد  هدایت  را  ما  خدا  اگر  و  نمود  هدایت  امر  این  به  را  ما  که  است  سزا  را 

نََّك 
َ
نَّـَك ُمِمیُت اْالَْحیـٰاِء، َوُمْحِیي اْلَمْوتـٰی، َوأ

َ
، َوأ َتـَك َحقٌّ نَّ َجنَّ

َ
، َوأ َحـقٌّ

نََّك 
َ
ْیَب ِفیـِه، َوأ نََّك جٰاِمـُع الّنـاِس ِلَیـْوٍم ٰال َر

َ
بٰاِعـُث َمـْن ِفـي اْلُقُبـوِر، َوأ

اْلِمیعٰاَد، ُتْخِلـُف  ٰال 

ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا َمٰالِئَکَة  ِتِه، َالسَّ َة الّلـِه َواْبَن ُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ َالسَّ

ِبـي َعْبِدالّلِه.
َ
الّلِه َویـٰا ُزّواَر َقْبِر أ

سپس اندکى راه برو، و بر تو باد به داشتن آرامش و وقار با گفتن 
تکبیر و تهلیل و تمجید و تحمید و تعظیم براى خدا و رسول9، 
و گام هایت را کوتاه بردار، و وقتى به درب شرقى حرم رسیدى، 

کنار درب بایست و بگو:
دًا6  نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
یَك َلُه، َوأ ُه، َوْحَدُه ٰال َشـِر ْن ٰال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

یَن،  ِخِر ِلیـَن َواْالٰ  وَّ

ُد اْالَ ُه َسـیِّ نَّ
َ
ِمیـُن الّلِه َعلـٰی َخْلِقـِه، َوأ

َ
َعْبـُدُه َوَرُسـوُلُه، أ

ْنِبیـٰاِء َواْلُمْرَسـِلیَن، َسـٰالٌم َعلـٰی َرُسـوِل الّلـِه، (َاْلَحْمـُد  ُد اْالَ ـُه َسـیِّ نَّ
َ
َوأ

َلَقـْد  ـُه  اللَّ َنـا  َهداٰ ْن 
َ
أ َلـْوٰال  ِلَنْهَتـِدَی  ُکّنـا  َومـٰا  ِلَهـذاٰ  نـٰا  َهداٰ ـِذي  الَّ ـِه  ِللَّ
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۱. سورۀ اعراف، آیۀ۴۳.

آورده اند». را  حق  ما  پروردگار  فرستادگان 

او  و  است،  تو  خلق  از  برگزیده  و  تو  حبیب  فرزند  قبر  این  که  مى دهم  گواهى  من  همانا  خداوندا 

داده  اختصاص  خود  وحى  بر  را  او  و  داشتى،  گرامى  خود  کتاب  به  را  او  است  تو  کرامت  به  رستگار 

از  خود  خلق  بر  دادى  قرار  حجت  را  او  و  نمودى،  عطا  او  به  را  پیامبران  مواریث  و  گردانیدى،  امین  و 

را  بندگانت  تا  نمود  بذل  تو  راه  در  را  خود  قلب  خون  و  نکرد،  کوتاهى  دعوت  در  پس  برگزیدگان، 

و  برهاند  هالکت  از  را  آن ها  و  دهد  نجات  تردید  و  شک  و  کورى  و  نادانى  و  گمراهى  از 

فریب  هستى،  برتر  و  رفیع  اندازى  چشم  در  و  نمى شوى  دیده  و  مى بینى  تو  بکشاند.  هدایت  به 

آوردند  هجوم  حضرت  آن  بر  فروختند  اندکى  بهاى  به  را  آخرت  که  کسانى  و  دنیا  خوردگان 

گناه  بار  که  آن ها  و  نفاق  و  شقاوت  اهل  از  و  آوردند  خشم  به  را  رسولت  و  تو  و 

فرزند  قاتالن  کند  لعنت  خدا  کردند،  پیروى  اند  دوزخ  سزاوار  و  دارند  دوش  بر 

گرداند. چندان  دو  آنان  بر  را  دردناك  عذاب  و  را،  رسولت 

نٰا ِباْلَحّق)(١). بَّ جٰاَءْت ُرُسـُل َر

نَّ َهـذاٰ َقْبُر اْبـِن َحِبیِبـَك، َوَصْفَوِتَك ِمـْن َخْلِقَك، 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

َعلـٰی  َواْئَتَمْنَتـُه  َوَخَصْصَتـُه  ِبِکتٰاِبـَك،  ْکَرْمَتـُه 
َ
أ َمِتـَك،  ِبَکراٰ اْلفٰاِئـُز  ـُه  نَّ

َ
َوأ

ـًة َعلـٰی َخْلِقَك ِمَن  ْنِبیـٰاِء، َوَجَعْلَتـُه ُحجَّ یـَث اْالَ ِر ْعَطْیَتـُه َمواٰ
َ
َوْحِیـَك، َوأ

عـٰاِء، َوَبـَذَل ُمْهَجَتـُه ِفیـَك، ِلَیْسـَتْنِقَذ ِعبٰاَدَك  ْعـَذَر ِفـي الدُّ
َ
اْالَْصِفیـٰاِء، َفأ

ْرِتیٰاِب ِإلٰی بـٰاِب اْلُهدٰی  ـِك، َواْالِ ٰالَلـِة َواْلَجهٰاَلـِة، َواْلَعمٰی َوالشَّ ِمـَن الضَّ

ْنَت ِباْلَمْنَظـِر اْالَْعلٰی، َحّتٰی ثـٰاَر َعَلْیِه 
َ
ْنَت َترٰی َوٰالُتـرٰی، َوأ

َ
دٰی، َوأ ِمـَن الـرَّ

ْدنٰی،  َمـِن اْالَْوَکـِس اْالَ ِخـَرَة ِبالثَّ ْنیـٰا، َوبـٰاَع اْالٰ ْتـُه الدُّ ِمـْن َخْلِقـَك َمـْن َغرَّ

ـقٰاِق  ْهِل الشِّ
َ
طـٰاَع ِمـْن ِعبـٰاِدَك ِمـْن أ

َ
ْسـَخَط َرُسـوَلَك، َوأ

َ
ْسـَخَطَك َوأ

َ
َوأ

ـُه قٰاِتِلـي َوَلـِد  ِر َمـِن اْسـَتْوَجَب الّنـاَر، َلَعـَن اللَّ فـٰاِق، َوَحَمَلـِة اْالَْوزاٰ َوالنِّ

ِلیَم. َب اْالَ َرُسـوِلَك، َوضٰاَعـَف َعَلْیِهـُم اْلَعـذاٰ
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برگزیده  آدم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  پیامبر  نوح  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند، 

وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  کلیم  موسى  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  خلیل 

خدا،  حبیب  محّمد9  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  روح  عیسى  حضرت 

جانشین  و  وصى  طالب8  ابى  بن  على  امیرالمؤمنین  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  پاك،  على  بن  حسن  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  ولّى  و  خدا  رسول 

صّدیق  اى  تو  بر  سالم  عالمیان.  زنان  سرور  زهرا  فاطمه  حضرت  وارث  اى  تو  بر 

پرهیزکار،  نیکوکار  پسندیده  اى  پیامبر،  جانشین  اى  تو  بر  سالم  شهید،  اى  و 

پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  شهادت  پاکیزه،  اى  و  وفاکننده  اى  تو  بر  سالم 

کردى  عبادت  را  خدا  خالصانه  و  نمودى  نهى  زشت  کارهاى  از  و  فرمودى،  امر  نیکو  کارهاى  به  و 

باد. تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  اهللا  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  گفتى.  وداع  را  دنیا  تا 

ِرَث آَدَم َصْفـَوِة الّلِه،  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ سـپس اندکـى نزدیک برو و بگو: َالسَّ

ِرَث ِإْبراهیَم  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ِرَث ُنـوٍح َنِبـيِّ الّلـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك  ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم الّلـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َخِلیـِل الّلـِه، َالسَّ

ـٍد َحِبیـِب الّلِه،  ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ِرَث ِعیسـٰی ُروِح الّلـِه، َالسَّ یـٰا واٰ

ِبي طٰاِلٍب، َوِصيِّ َرُسـوِل 
َ
ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن َعِليِّ ْبـِن أ

َ
ِرَث أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم  .َالسَّ ِکيِّ ِرَث اْلَحَسـِن ْبـِن َعِليٍّ الزَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ الّلـِه َوَوِلـيِّ الّلـِه، َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیـَن، َالسَّ ِء َسـیِّ ْهـراٰ ِرَث فٰاِطَمـَة الزَّ َعَلْیـَك یـٰا واٰ

 ، ِقيُّ ِضيُّ اْلبـٰارُّ التَّ َهـا اْلَوِصـيُّ الرَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك أ ـِهیُد، َالسَّ یـُق الشَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ

َ
أ

ٰالَة، َوآَتــْیَت  َقْمَت الصَّ
َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
. أ ِقيُّ َهـا اْلَوِفيُّ النَّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

ـَه ُمْخِلصًا،  َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوَعَبْدَت اللَّ
َ
کٰاَة، َوأ الـزَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َابٰا َعْبِدالّلـِه، َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتُه. تـٰاَك اْلَیِقیُن، َالسَّ
َ
َحّتـٰی أ
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۱. سورۀ بقره، آیه۱۵۶.

افکندند، اقامت  رحل  و  آمدند  فرود  تو  درسراى  بر  که  ارواحى  بر  و  تو  بر  سالم 

الهى  فرشتگان  بر  سالم  کرده اند.  احاطه  را  تو  اطراف  که  خدا  فرشتگان  بر  سالم 

خدا. پیامبر  پسر  قبر  زائرین  و 

فرشتگان  بر  سالم 

فرشتگان  بر  سالم  شده اند،  نازل  که  خدا  فرشتگان  بر  سالم  خداوند،  مقّرب 

پروردگارشان  اذن  به  که  خدا  فرشتگان  بر  سالم  دارند،  نشان  که  خدا 

که  خدا  فرشتگان  بر  سالم  گزیده اند،  اقامت  حائر  این  در 

رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  هستند،  الهى  امر  تسلیم  و  مشغولند  کار  به  حائر  این  در 

اهللا  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  مخلص  فرزند  و  پروردگار  امین  فرزند  و  خدا 

جّدتان  نزد  شما  مصیبت  قدر  چه  مى گردیم».  باز  او  سوى  به  و  خداوندیم  آِن  از  همه  «ما 

و  است،  عظیم  شناخت  را  خدا  که  کسى  نزد  شما  مصیبت  قدر  چه  و  است،  بزرگ  خدا  رسول 

نٰاَخْت ِبَرْحِلَك، 
َ
ْت ِبِفنٰاِئَك، َوأ ِتي َحلَّ ِح الَّ ٰالُم َعَلْیَك َوَعَلی اْالَْرواٰ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکِة  ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة الّلـِه اْلُمْحِدِقیـَن ِبـَك، َالسَّ َالسَّ

الّلـِه َوُزّواِر َقْبـِر اْبـِن َنِبـيِّ الّلِه. 

ـٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکِة  سـپس وارد شـو در حائر و هنگام وارد شـدن بگو: َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی  ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة الّلـِه اْلُمْنَزِلیـَن، َالسَّ ِبیـَن، َالسَّ الّلـِه اْلُمَقرَّ

ِذیَن ُهـْم ُمِقیُموَن  ـٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکـِة الّلِه الَّ ِمیَن، َالسَّ َمٰالِئَکـِة الّلِه اْلُمَسـوَّ

ِذیـَن ُهْم ِفي  ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة الّلِه الَّ ِهْم، َالسَّ بِّ ِفـي ٰهـَذا اْلحٰاِئـِر ِبـِإْذِن َر

ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل  ُموَن، َالسَّ ْمِر الّلِه ُمَسـلِّ ٰهـَذا اْلحٰاِئِر َیْعَمُلوَن، َو ِالَ

بـٰا َعْبِدالّلِه، 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ِمیـِن الّلِه َواْبـَن خٰاِلَصِة الّلِه، َالسَّ

َ
الّلـِه، َواْبَن أ

ِبیَك] 
َ
َك [أ ْعَظـَم ُمِصیَبَتَك ِعْنَد َجـدِّ

َ
ِجُعوَن)، مٰا أ ـِه َوِإّنا ِإَلْیـِه راٰ (ِإّنـا ِللَّ

َجلَّ 
َ
، َوأ َه َعزَّ َوَجـلَّ ْعَظَم ُمِصیَبَتـَك ِعْنَد َمْن َعـَرَف اللَّ

َ
َرُسـوِل الّلـِه، َومـٰا أ
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۱. «ِعنَد ُرُسِل الّلِه»،خ.

سالم  است.  بزرگ  او  رسوالن  و  الهى  پیامبران  نزد  و  باال  عالم  ساکنان  نزد  شما  مصیبت  قدر  چه 

دارم، تو  بر  که  عظیمى  سوگ  با  شما  به  من  تحّیت  و 

زمین  تاریکى هاى  در  بودید  نورى  و  شریف  صلب هاى  در  بودید  نورى  شما 

که  بوده اید  درخشان  نورى  باال،  آسمان هاى  در  بودید  نورى  و  هوا،  در  و 

خاموشى هرگز ندارد، و شما به هدایت گویا هستید.

نداد،  پاسخ  تو  به  طلبى ات  یارى  هنگام  زبانم  و  استغاثه ات  هنگام  بدنم  اگر 

بودن تسلیم  با  مى گویند  پاسخ  را  تو  من  هواى  و  رأى  و  دیده  و  گوشم  و  قلبم  ولى 

امانتدار  و  دانا  راهنماى  و  برگزیده  رسول  سبط  و  مرسل  پیامبر  فرزند  براى   

مقهور. ستمدیده  و  رساننده  کننده  ادا  و  نگاهدار 

ي  ـٰالُم ِمنِّ ْنِبیٰاِء الّلِه َوُرُسـِلِه(١). َالسَّ
َ
ُمِصیَبَتـَك ِعْنَد اْلَمـَالِء اْالَْعلٰی، َوِعْنَد أ

ِة َعَلْیَك،  یَّ ِز ُة، َمَع َعِظیـِم الرَّ ِحیَّ ِإَلْیـَك َوالتَّ

ُکْنـَت ُنـورًا ِفـي اْالَْصـٰالِب الّشـاِمَخِة، َوُنـورًا ِفـي ُظُلمـٰاِت اْالَْرِض، 

ِت اْلُعلـٰی، ُکْنَت ِفیهٰا ُنورًا سـٰاِطعًا  ـمٰاواٰ ِء، َوُنـورًا ِفي السَّ َوُنـورًا ِفـي اْلَهواٰ

ِباْلُهدٰی. الّناِطـُق  ْنـَت 
َ
َوأ  ،

ُ
ٰالُیْطَفـأ

مرتبه  هفت  ْکَبُر»، 
َ
أ مرتبه «َالّلُه  هفت  برو،  راه  کمى  مقدار  سپس 

«ال ِالَه االَّ الّلُه» هفت مرتبه «الَحمُد ِلّلِه» و هفت مرتبه «ُسبحاَن 
ْیَك»  ِعَي الّلِه، َلبَّ ْیَك داٰ الّلِه» را تکرار کن، و هفت مرتبه بگو: «َلبَّ

[یعنى «دعوت تو را پاسخ گو هستم اى دعوت کننده به سوى خدا»] و بگو:

ِإْن کٰاَن َلـْم ُیِجْبـَك َبَدني ِعْنَد اْسـِتغٰاَثِتَك، َوِلسـٰاِني ِعْنَد اْسـِتْنصٰاِرَك، 

ْسـِلیِم  َي َعَلـی التَّ یـي َوَهـواٰ
ْ
جٰاَبـَك َقْلِبـي َوَسـْمِعي َوَبَصـِري َوَرأ

َ
َفَقـْد أ

ِمیِن  ِلیِل اْلعٰاِلـِم، َواْالَ ـْبِط اْلُمْنَتَجـِب، َوالدَّ ِبيِّ اْلُمْرَسـِل، َوالسِّ ِلَخَلـِف النَّ

ـِغ، َواْلَمْظُلـوِم اْلُمْضَطَهِد. ي اْلُمَبلِّ اْلُمْسـَتْخَزِن، َواْلُمـَؤدِّ
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و  پدرت  و  جّدت  به  و  داده  تو  به  دل  تنها  و  بریده ام  همه  از  که  حالى  در  من  موالى  اى  آمدم 

شما  براى  من  یارى  و  شما  تابع  من  رأى  و  شما  تسلیم  من  قلب  هستند،  شما  از  بعد  جانشینان  که  فرزندانت 

حّجت  شما  که  مى گیرم  شاهد  را  خدا  و  را،  شما  برانگیزد  و  دینش  به  کند  حکم  خدا  آنکه  تا  است   آماده 

هستید و به شما امید رحمت مى باشد، کسى که با شما است با شما است نه با دشمن شما، من نسبت به شما 

نمى نمایم. تکذیب  را  او  مشّیت  و  نمى کنم  انکار  را  خدا  قدرت  هستم،  مؤمنین  از 

او  تصمیمات  بر  و  فرستادگانش  بر  خدا  امین  محّمد  حضرت  بر  سالم  و  خداوند  از  تو  بر  سالم 

تمامى  بر  مراقب  و  آیندگان  براى  کننده  آغاز  و  گذشتگان  براى  دهنده  خاتمه  آنکه  او،  مقاصد  و 

باد. تو  بر  او  تحّیات  و  تو  بر  سالم  و  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  است  آن ها 

رسوالن  دهنده  خاتمه  و  تو  پیمان  صاحب  که  او  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

تو  کتاب  است،  تو  آفریده  بهترین  و  شهرها  در  است  تو  امین  و  تو  بندگان  ساالر  و  سرور  و  تو 

ِبیـَك، َوُوْلـِدَك 
َ
َك َوأ ِجْئُتـَك یـٰا َمـْوٰالَي، ِاْنِقطٰاعـًا ِإَلْیـَك، َوِإلـٰی َجـدِّ

ِبـٌع، َوُنْصَرتي  ٌم، َوَرأِیي َلُکـْم ُمتَّ اْلَخَلـِف ِمـْن َبْعـِدَك، َفَقْلِبـي َلُکـْم ُمَسـلِّ

ـُکْم  نـَّ
َ
ـَه أ ْشـِهُد اللَّ

ُ
ـُه ِبِدیِنـِه َوَیْبَعَثُکـْم. َوأ ٌة، َحّتـٰی َیْحُکـَم اللَّ َلُکـْم ُمَعـدَّ

ُکـْم، ِإنِّي ِبُکْم  ْحَمُة، َفَمَعُکـْم َمَعُکْم ٰال َمَع َعُدوِّ ـُة، َوِبُکـْم ُتْرَجـی الرَّ اْلُحجَّ

ٍة. ُب ِمْنُه ِبَمِشـیَّ َکـذِّ
ُ
ـِه ُقـْدَرًة، َوٰال أ ْنِکـُر ِللَّ

ُ
ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن، ٰال أ

سپس راه برو و گام هایت را کوتاه بردار تا مقابل قبر برسى و قبله را 
بین دو کتف خود قرار بده و صورتت را مقابل قبر نما و بگو:

ِمیِن الّلِه َعلٰی ُرُسـِلِه، 
َ
ٍد أ ـٰالُم َعلٰی ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیَك ِمَن الّلِه، َوالسَّ َالسَّ

ْمـِرِه، َاْلخٰاِتِم ِلمٰا َسـَبَق، َواْلفٰاِتِح ِلَمـا اْسـُتْقِبَل، َواْلُمَهْیِمِن َعلٰی 
َ
ِئـِم أ َوَعزاٰ

ـٰالُم َعَلْیـَك َوَتِحّیاُتُه. ِه، َوَرْحَمُة الّلِه َوَبَرکٰاُتُه، َوالسَّ ٰذِلـَك ُکلِّ

ـٍد، صٰاِحـِب ِمیثاِقـَك، َوخٰاَتـِم  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ِتَك،  یَّ ِمیِنـَك ِفي ِبـٰالِدَك [ِعبـٰاِدَك]، َوَخْیـِر َبِر
َ
ِد ِعبـٰاِدَك، َوأ ُرُسـِلَك، َوَسـیِّ



ّ ݑ  ݐݔ

۳۷۳

و  برگزیدى  خود  علم  به  را  او  که  رسولت  برادر  و  ات  بنده  امیرالمؤمنین،  بر  فرست  درود  خداوندا 

گفت. وداع  را  فانى  دار  تا  نمود  جهاد  تو  دشمن  با  و  کرد  تالوت  را 

بر  دادى  قرار  دلیل  و  خواستى،  که  خلقت  از  کس  هر  براى  دادى  قرار  راهنما  و  هدایتگر  را  او 

در  حکم  و  قضا  دهنده  فیصله  و  تو،  عدل  به  جزا  دهنده  جزا  نمودى،  مبعوث  رسالت  به  را  او  که  کسى 

باد.  او  بر  برکاتش  و  رحمت  و  او  بر  سالم  و  است،  امور  همه این  بر  مراقب  و  شاهد  و  خلق،  میان 

خداوندا به وسیله او کلماتت را کامل و وعده ات را عملى نما و دشمنت را هالك فرما، و ما را در زمرة 

اولیاء او و دوستانش بنویس. خداوندا ما را شیعه و یار و مددکار آن حضرت بر طاعت تو و طاعت رسولت و 

آنچه وکیل گردانیده اى او را به آن و خلیفه گردانیده اى او را بر آن  قرار بده، اى پروردگار جهانیان.

یعنى  پیامبر  سبط  دو  مادر  و  ولّیت  همسر  و  پیامبرت  دخت  فاطمه  حضرت  بر  خداوندا 

سرور  است،  پاك  و  صّدیقه  و  مطهر  و  طاهر  که  او  فرست.  درود  حسین:  امام  و  حسن  امام 

ندارد. آن  شمارش  بر  قدرت  تو  غیر  که  درودى  مى باشد،  بهشت)  اهل  (تمامى  عالمیان  زنان 

تـٰاُه اْلَیِقیُن.
َ
َك َحّتـٰی أ َکمـٰا َتـٰال ِکتٰاَبـَك، َوجٰاَهـَد َعـُدوَّ

ـِذي  َالَّ َرُسـوِلَك،  َوَاِخـي  َعْبـِدَك،  ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن 
َ
أ َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ِلیـَل  اْنَتَجْبَتـُه ِبِعْلِمـَك، َوَجَعْلَتـُه هٰاِدیـًا ِلَمـْن ِشـْئَت ِمـْن َخْلِقـَك، َوالدَّ

یـِن ِبَعْدِلَك، َوَفْصـَل َقضٰاِئَك َبْیَن  َعلـٰی َمْن َبَعْثَتـُه ِبِرسـٰاٰالِتَك، َوَدّیاَن الدِّ

ـٰالُم َعَلْیِه َوَرْحَمـُة الّلِه َوَبَرکٰاُتُه. ِه، َوالسَّ َخْلِقـَك، َواْلُمَهْیِمَن َعلٰی َذِلَك ُکلِّ

َك، َواْکُتْبنٰا ِفي  ْهِلْك ِبِه َعـُدوَّ
َ
ْنِجْز ِبِه َوْعـَدَك، َوأ

َ
ْتِمْم ِبـِه َکِلمٰاِتَك، َوأ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

نًا َعلـٰی طٰاَعِتَك،  ُهـمَّ اْجَعْلنٰا َلُه ِشـیَعًة َواْنصـٰارًا َواْعواٰ للَّ
َ
ْوِلیٰاِئـِه َواِحّباِئـِه. أ

َ
أ

ْلَتُه ِبِه، َواْسـَتْخَلْفَتُه َعَلْیِه، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیَن. َوطٰاَعِة َرُسـوِلَك، َومـٰا َوکَّ

ـْبَطْیِن  ـَك، َوُامِّ السِّ ـَك، َوَزْوَجِة َوِلیِّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی فٰاِطَمَة ِبْنـِت َنِبیِّ للَّ
َ
أ

َدِة ِنسـٰاِء  ِة، َسـیِّ ِکیَّ یَقِة الزَّ دِّ ـَرِة، َالصِّ اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن، َالّطاِهـَرِة اْلُمَطهَّ

ْجَمِعیـَن]، َصٰالًة ٰالَیْقوٰی َعلـٰی ِإْحصٰاِئهٰا َغْیُرَك.
َ
ِة أ ْهـِل اْلَجنَّ

َ
اْلعٰاَلِمیـَن [أ
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او  خود  علم  به  که  رسولت  برادر  پسر  و  ات  بنده  على،  بن  حسن  بر  فرست  درود  خداوندا 

را  او  که  کسى  بر  نشانه  و  دلیل  و  خلق  از  خواستى  که  هر  براى  راهنما  را  او  و  برگزیدى  را 

میان  در  حکم  دهنده  فیصله  و  تو  عدل  به  جزا  جزادهنده  او  دادى،  قرار  نمودى  رسالت  به  مبعوث 

باد. او  بر  برکاتش  و  خدا  رحمت  و  است  امور  این  تمامى  بر  مراقب  و  تو،  خلق 

خود  علم  به  که  رسولت  برادر  پسر  و  ات  بنده  على،  بن  حسین  بر  فرست  درود  خداوندا 

را  او  که  کسى  بر  نشانه  و  دلیل  و  خلق  از  خواستى  که  هر  براى  راهنما  را  او  و  برگزیدى  را  او 

میان  در  حکم  دهنده  فیصله  و  تو  عدل  به  جزا  جزادهنده  او  دادى،  قرار  نمودى  رسالت  به  مبعوث 

باد. او  بر  برکاتش  و  خدا  رحمت  و  است  امور  این  تمامى  بر  مراقب  و  تو  خلق 

خداوندا به وسیله ایشان کلمات خود را کامل گردان، و به وسیله ایشان وعده ات را عملى نما، و به وسیلۀ 

ایشان دشمنت و دشمن آنان را از جن و انس هالك فرما، خداوندا به آنان از طرف ما پاداش ده بهتر از آنچه 

خي َرُسـوِلَك، 
َ
، َعْبـِدَك َواْبـِن أ ُهـمَّ َصـلِّ َعَلـی اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلـيٍّ للَّ

َ
أ

ِلیَل  ـِذي اْنَتَجْبَتـُه ِبِعْلِمَك، َوَجَعْلَتُه هٰاِدیًا ِلَمْن ِشـْئَت ِمـْن َخْلِقَك، َوالدَّ َالَّ

یـِن ِبَعْدِلَك، َوَفْصـَل َقضٰاِئَك َبْیَن  َعلـٰی َمْن َبَعْثَتـُه ِبِرسـٰاٰالِتَك، َوَدّیاَن الدِّ

ـِه، َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتُه. َخْلِقـَك، َواْلُمَهْیِمـَن َعلـٰی َذِلَك ُکلِّ

خي َرُسـوِلَك، 
َ
، َعْبـِدَك َواْبـِن أ ُهـمَّ َصـلِّ َعَلـی اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ للَّ

َ
أ

ِلیَل  ـِذي اْنَتَجْبَتـُه ِبِعْلِمَك، َوَجَعْلَتُه هٰاِدیًا ِلَمْن ِشـْئَت ِمـْن َخْلِقَك، َوالدَّ َالَّ

یـِن ِبَعْدِلَك، َوَفْصـَل َقضٰاِئَك َبْیَن  َعلـٰی َمْن َبَعْثَتـُه ِبِرسـٰاٰالِتَك، َوَدّیاَن الدِّ

ـِه، َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتُه. َخْلِقـَك، َواْلُمَهْیِمـَن َعلٰی ٰذِلـَك ُکلِّ

و درود مى فرستى بر همۀ امامان: به همین صورتى که درود 
فرستادى بر امام حسن و امام حسین8، و آنگاه مى گویى:

ْهِلـْك ِبِهـْم 
َ
ْنِجـْز ِبِهـْم َوْعـَدَك، َو أ

َ
ْتِمـْم ِبِهـْم َکِلمٰاِتـَك، َو أ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ُهـمَّ اْجِزِهـْم َعّنـا  للَّ
َ
ْجَمِعیـَن. أ

َ
ْنـِس أ ُهـْم، ِمـَن اْلِجـنِّ َواْالِ َك َوَعُدوَّ َعـُدوَّ
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و طاعت رسولت قرار بده. خداوندا قرار بده ما را براى آنان از کسانى که پیروى کردند نورى را که با آنان 

بیم دهنده اى را از طرف قومش پاداش داده اى. خداوندا ما را براى آنان شیعه و یاور و مددکار بر طاعت خودت 

نازل شد و ما را زنده بدار آن گونه که آن ها را زنده داشتى و بمیران آن گونه که آن ها را میراندى، و در 

دنیا و آخرت ما را در مشاهد آنان حاضر گردان. خداوندا این مقامى است که مرا به سبب آن گرامى داشتى 

و به آن شرافت بخشیدى، و عطا کردى مرا در آن میل و رغبتم را بر حقیقت ایمانم به تو و به رسولت.

رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

مى وزد هرگاه  باد  تو  بر  او  مرسل  پیامبران  و  او  مقرب  فرشتگان  سالم  و  خدا  سالم  خدا، 

تو  فضائل  ذکر  به  زبانشان  با  که  آنان  قلبى  سالم  مؤمنین  سالم  باد  تو  بر  و  پاك  نسیم هاى 

سوى  به  کردى  دعوت  آنچه  در  هستى  صّدیق  و  راستگو  تو  که  مى دهم  گواهى  هستند.  گویا 

هستى. زمین  در  خدا  خون  تو  همانا  و  گفتى،  راست  آوردى  آنچه  در  و  گفتى  راست  آن 

آخرت  و  دنیا  در  را  حضورشان  و  آنان  مشّرفه  مشاهد  و  ده  قرار  اولیائت  زمرة  در  مرا  خدایا 

ْنصٰارًا 
َ
ُهـمَّ اْجَعْلنٰا َلُهـْم ِشـیَعًة َو أ للَّ

َ
ْیـَت َنِذیرًا َعـْن َقْوِمـِه. أ َخْیـَر مـٰا جٰاَز

ِبُع  ـْن َیتَّ ُهمَّ اْجَعْلنـٰا َلُهْم ِممَّ للَّ
َ
نـًا َعلـٰی طٰاَعِتـَك َوطٰاَعـِة َرُسـوِلَك. أ ْعواٰ

َ
َوأ

ْشـِهْدنٰا 
َ
ِمْتنـٰا َممٰاَتُهْم، َوأ

َ
ْحِینٰا َمْحیٰاُهـْم، َوأ

َ
ْنـِزَل َمَعُهـْم، َو أ

ُ
ـِذي أ ـوَر الَّ النُّ

ِبـِه،  ْکَرْمَتِنـي 
َ
أ َمقـٰاٌم  َهـذاٰ  ِإنَّ  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ ِخـَرِة.  َواْالٰ ْنیـٰا  الدُّ ِفـي  َمشـٰاِهَدُهْم 

ْعَطْیَتِني ِفیـِه َرْغَبِتي َعلٰی َحِقیَقِة ِإیمٰاِني ِبَك َوِبَرُسـوِلَك.
َ
ْفَتِني ِبِه، َوأ َوَشـرَّ

ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل الّلِه،  سـپس کمى به قبر نزدیک شـو و بگو: َالسَّ

مٰا َتُروُح  ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، ُکلَّ
َ
ِبیَن َوأ َوَسـٰالُم الّلِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ

ُت َلـَك، َوَعَلْیـَك َسـٰالُم اْلُمْؤِمِنیـَن َلـَك ِبُقُلوِبِهـُم،  الّراِئحـٰاُت الّطاِهـراٰ

یٌق َصَدْقَت  نََّك صـٰاِدٌق ِصدِّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْلِسـَنِتِهْم. أ

َ
َالّناِطِقیـَن َلـَك ِبَفْضِلَك ِبأ

نََّك ثاُر الّلـِه ِفي اْالَْرِض. 
َ
َتْیَت ِبـِه، َو أ

َ
ِفیمـٰا َدَعـْوَت ِإَلْیِه، َوَصَدْقـَت ِفیمٰا أ

ْب ِإَليَّ َمشـٰاِهَدُهْم َوَشـهٰاَدَتُهْم ِفي  ْوِلیٰاِئـَك، َوَحبِّ
َ
ْدِخْلِنـي ِفي أ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ
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توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  گردان،  من  محبوب 

عبد  ابا  اى  تو  بر  خدا  رحمت  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

سالم  هدایت،  پیشواى  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  خدا  درود  اهللا، 

خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم  دنیا،  اهل  بر  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم  تقوا،  نشانۀ  اى  تو  بر 

خون  پسر  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم  خدا،  پیامبر  پسر  اى  تو  بر  سالم  او،  حجت  پسر  و 

او. نشدة  گرفته  انتقام  خون  پسر  و  خدا  نشدة  گرفته  انتقام  خون  اى  تو  بر  سالم  خدا، 

گواهى مى دهم که تو مظلومانه کشته شدى و قاتل تو در دوزخ است، و شهادت مى دهم که تو جهاد کردى 

در  راه خدا آن گونه که سزاوار بوده است و سرزنش سرزنش کنندگان تو را از جهاد در راه خدا بازنداشت 

و تو خدا را تا هنگام فرارسیدن مرگ عبادت کردى، گواهى مى دهم که تو نشانۀ تقوا و باب هدایت و حجت 

بر خلق او هستى.گواهى مى دهم که این براى شما در پیشینیان سبقت گرفته و در آیندگان سرفصل است.

شما  از  یک  هر  که  است  پاکیزه  و  پاك  مقّدس،  طینت  شما  طینت  و  شما  ارواح  که  مى دهم  گواهى  و 

ِخـَرِة، ِإنََّك َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر. ْنیـٰا َواْالٰ الدُّ

بـٰا َعْبِدالّلـِه، 
َ
ـُه یـٰا أ بـٰا َعْبِدالّلـِه، َرِحَمـَك اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ و بگـو: َالسَّ

ـٰالُم  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ِإمـٰاَم اْلُهدی، َالسَّ بـٰا َعْبِدالّلـِه، َالسَّ
َ
ـُه َعَلْیَك یٰا أ ـی اللَّ َصلَّ

ْنیٰا،  ْهـِل الدُّ
َ
ـَة الّلـِه َعلـٰی أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ قـی، َالسَّ َعَلْیـَك یـٰا َعَلـَم التُّ

ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َنِبـيِّ الّلِه،  ِتِه، َالسَّ ـَة الّلِه َواْبـَن ُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا ِوْتَر الّلِه َواْبـَن ِوْتِرِه. ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ثاَر الّلـِه َواْبَن ثاِرِه، َالسَّ َالسَّ

نََّك جٰاَهْدَت 
َ
ْشـَهُد أ

َ
نَّ قٰاِتَلَك ِفي الّناِر، َو أ

َ
نََّك ُقِتْلَت َمْظُلومًا، َو أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

نََّك َعَبْدَتـُه َحّتٰی 
َ
ُخْذَك ِفـي الّلِه َلْؤَمـُة ٰالِئـٍم، َوأ

ْ
ِفـي الّلـِه َحقَّ ِجهـٰاِدِه، َلـْم َتأ

ُة َعلٰی  ْقـوٰی، َوبـٰاُب اْلُهـدٰی، َواْلُحجَّ ـُکْم َکِلَمُة التَّ نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
تـٰاَك اْلَیِقیـُن، أ

َ
أ

نَّ ٰذِلـَك َلُکـْم سـٰاِبٌق ِفیمـٰا َمضـٰی، َوفٰاِتـٌح ِفیمـٰا َبِقَي.
َ
ْشـَهُد أ

َ
َخْلِقـِه، أ

َبـٌة، طٰاَبْت َوَطُهـَرْت َبْعُضهٰا  َحُکـْم َوِطیَنَتُکـْم ِطیَنٌة َطیِّ ْرواٰ
َ
نَّ أ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ
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هستم  شما  پیرو  و  دارم  ایمان  شما  به  من  که  مى گیرم  گواه  را  شما  و  مى کند،  کفایت  گواهى  جهت  از  او  و 

مى گیرم  شاهد  را  تعالى  و  تبارك  خداوند  و  گرفته،  نشأت  او  رحمت  و  خدا  از  و  گرفته،  دیگرى  از  را  آن 

در مورد خودم و احکام دینم و سرانجام کارم و در بازگشتم و درنگ نمودنم، از خداوند نیکوکار مهربان 

گرداند. کامل  من  براى  را  آن  که  مى خواهم 

گواهى مى دهم که شما ابالغ نمودید و خیرخواهى کردید و شکیبایى نشان دادید و کشته شدید و حّق شما را غصب 

نمودند و با شما بدرفتارى کردند و صبر کردید. خدا لعنت کند گروهى را که با شما مخالفت نمودند و گروهى را که 

والیت شما را انکار کردند، و گروهى را که علیه شما از یکدیگر پشتیبانى کردند و گروهى را که حضور داشتند و شهادت 

طلب نشدند، حمد و سپاس خداوندى را که دوزخ را جایگاه آنان قرار داد، و بد جایگاهى است که وارد مى شوند و بد 

عطایى است که به آن ها بخشیده مى شود.

اهللا عبد  ابا  اى  شما  بر  خدا  درود 

پاکتان، خدا کشندگان تو را و آنانکه جامه از بدنت بیرون آوردند، و آنانکه تو را بى یار رها کردند و آنان 

َه َتبـٰاَرَك َوَتعٰالـٰی، َوَکفٰی  ْشـِهُد اللَّ
ُ
ِمـْن َبْعٍض، ِمـَن الّلِه َوِمـْن َرْحَمِتـِه. َوأ

ِت َنْفِسـي  نِّـي ِبُکـْم ُمْؤِمـٌن، َوَلُکـْم تٰاِبـٌع ِفي ذاٰ
َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
ِبـِه َشـِهیدًا، َوأ

ـَه اْلِبـرَّ  ُل اللَّ
َ
ْسـأ

َ
َي، َفأ ِتیـِم َعَمِلـي َوُمْنَقَلِبـي َوَمْثـواٰ ِئِع ِدیِنـي، َوَخواٰ َوَشـراٰ

ـَم َذِلـَك ِلي. ْن ُیَتمِّ
َ
ِحیـَم، أ الرَّ

ــْم،  ــْم َوُغِصْبُت ــْم َوُقِتْلُت ــْم، َوَصَبْرُت ــْم َوَنَصْحُت ْغُت ــْد َبلَّ ــُکْم َق نـَّ
َ
ــَهُد أ ْش

َ
أ

ــًة َجَحــَدْت   مَّ
ُ
ــًة خٰاَلَفْتُکــْم، َوأ مَّ

ُ
ــُه أ ــْم، َلَعــَن اللَّ ِســيَء ِإَلْیُکــْم َفَصَبْرُت

ُ
َوأ

ــِهْد.  ــْم َتْسَتْش ــِهَدْت َوَل ــًة َش مَّ
ُ
ــْم، َوأ ــَرْت َعَلْیُک ــًة َتظٰاَه مَّ

ُ
ــْم، َوأ ِوٰالَیَتُک

ــْوُروُد،  ــِوْرُد اْلَم ــَس اْل ــْم، َوِبْئ ُه ــاَر َمْثواٰ ــَل الّن ــِذي َجَع ــِه الَّ ــُد ِللَّ َاْلَحْم

ــوُد.  ــُد اْلَمْرُف ْف ــَس الرِّ َوِبْئ

بٰا َعْبِد الّلِه» (سـه مرتبـه) َوَعلٰی ُروِحَك 
َ
ُه َعَلْیَك یٰا أ ـی اللَّ و بگـو: «َصلَّ

ـُه خٰاِذِلیَك،  ُه سـٰاِلِبیَك، َوَلَعَن اللَّ ـُه قٰاِتِلیَك، َوَلَعـَن اللَّ َوَبَدِنـَك، َلَعـَن اللَّ
پیکر  و  روح  بر  و   
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که بر قتل تو همراهى کردند و آن که دستور قتل تو را صادر کرد و در خون تو مشارکت داشت لعنت کند، و 

خداوند لعنت کند کسانى را که خبر به آن ها رسید و به آن خشنود گشتند یا در مقابل آن تسلیم شدند، من از والیت 

آنان به سوى پروردگار بیزارى مى جویم و والیت خدا و رسول و خاندان رسول را پذیرا هستم. و گواهى مى دهم 

که آنان که به شما بى حرمتى نمودند و خون پاکتان را بر زمین ریختند به زبان پیامبر ُاّمى ملعون هستند.

خداوندا لعنت کن کسانى را که رسول تو را تکذیب نمودند و خون اهل بیت پیبامبرت را ـ که درود 

چندان  دو  را  آنان  دردناك  عذاب  و  کن  لعنت  را  امیرالمؤمنین  قاتالن  خداوندا  ریختند.  ـ  باد  آنان  بر  تو 

حرارت  به  را  آن ها  و  کن  لعنت  را  حضرت  آن  یاران  قاتالن  و  على8  بن  حسین  قاتالن  خداوندا  گردان. 

آتش خود واصل گردان و عذاب خود را به آن ها بچشان و عذاب دردناك آنان را مضاعف گردان، و لعنت 

کن آنان را لعنتى شدید. خداوندا آن ها را گرفتار کیفر خود ساز و از جایى که به حساب نمى آورند آن ها 

عذاب  کن  عذاب  را  آن ها  و  کن  مؤاخذه  را  آن ها  نمى رسد  آن ها  شعور  به  که  جایى  از  و  کن  گرفتار  را 

فراعنه  و  طاغوت  و  جبت  خداوندا  سختى،  لعنت  کن  لعنت  را  پیامبرت  خاندان  و  پیامبرت  دشمان  و  سختى 

َمـَر ِبَقْتِلَك، َوشـٰاَرَك ِفي َدِمَك، 
َ
ـُه َمْن شـٰاَیَع َعلٰی َقْتِلـَك، َوَمْن أ َوَلَعـَن اللَّ

 ِإَلـی الّلِه ِمْن 
ُ
ْبَرأ
َ
نٰا أ
َ
َم ِإَلْیـِه، أ ْو َسـلَّ

َ
ـُه َمـْن َبَلَغُه َذِلـَك َفَرِضَي ِبِه، أ َوَلَعـَن اللَّ

ِذیَن اْنــَتَهُکوا  نَّ الَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َه َوَرُسـوَلُه َو آَل َرُسـوِلِه. َو أ َتَولَّی اللَّ

َ
َوٰال َیِتِهْم، َو أ

. ـيِّ مِّ اْالُ ِبـيِّ  النَّ ِلسـٰاِن  َعلـٰی  َمْلُعوُنـوَن  َدَمـَك،  َوَسـَفُکوا  ُحْرَمَتـَك، 

َك،  ْهِل َبْیـِت َنِبیِّ
َ
ُبوا ُرُسـَلَك، َوَسـَفُکوا ِدمـٰاَء أ ِذیـَن َکذَّ ُهـمَّ اْلَعـِن الَّ للَّ

َ
أ

میِراْلُمْؤِمِنیـَن، َوضٰاِعـْف َعَلْیِهُم 
َ
ُهـمَّ اْلَعـْن َقَتَلـَة أ للَّ

َ
ُتـَك َعَلْیِهـْم. أ َصَلواٰ

ْنصٰاِر 
َ
، َوَقَتَلـَة أ ُهـمَّ اْلَعـْن َقَتَلـَة اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ للَّ

َ
ِلیـَم. أ َب اْالَ اْلَعـذاٰ

َسـَك، َوضٰاِعـْف 
ْ
ِذْقُهـْم َبأ

َ
ْصِلِهـْم َحـرَّ نـٰاِرَك، َوأ

َ
، َوأ اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ

ُهمَّ اْحُلـْل ِبِهْم ِنْقَمَتَك،  للَّ
َ
ِلیَم، َواْلَعْنُهْم َلْعنـًا َوِبیًال. أ َب اْالَ َعَلْیِهـُم اْلَعـذاٰ

ْبُهْم  َواْئِتِهـْم ِمْن َحْیُث ٰال َیْحَتِسـُبوَن، َوُخْذُهْم ِمْن َحْیُث ٰال َیْشـُعُروَن، َوَعذِّ

ُهـمَّ اْلَعِن  للَّ
َ
ـَك َلْعنـًا َوِبیـًال. أ ـَك َوآِل َنِبیِّ َء َنِبیِّ ْعـداٰ

َ
بـًا ُنْکـرًا، َواْلَعـْن أ َعذاٰ
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پدر و مادرم به فداى شما اى ابا عبد اهللا، به سوى شما بوده کوچ کردنم با دورى منزلگاهم 

هستى. توانا  چیز  هر  بر  تو  که  کن،  لعنت  را  متکبرند)  و  صفت  فرعون  که  (کسانى 

و براى شما اشک ریزانم و بر شما است تأسف من و آه و افسوس و فریاد من و سوز دل من، به سوى شما 

بوده  آمدنم، و به سبب شما و واسطه شما نسبت به جرم بزرگ خود طلب پوشش مى کنم،. آمده ام نزد شما و 

وارد شده ام در حالى که پشتم را سنگین ساخته ام، 

و  او،  برگزیده  فرزند  و  خدا  برگزیده  اى  گریسته ام  شما  بر  من،  سرور  اى  شما  فداى  مادرم  و  پدر 

من  اگر  گریسته اند،  دریاها  و  کوه ها  و  زمین ها  و  آسمان ها  تو  بر  کنم،  گریه  که  من  بر  است  سزاوار 

تو  بر  طاهرین:  ائمه  و  گریسته  تو  بر  پروردگارم  حبیب  داشت،  خواهم  عذرى  چه  نکنم  گریه 

گریسته اند. و  نموده  جزع  تو  بر  است  زمین  و  المنتهى  سدرة  بین  کس  هر  و  گریسته اند 

بر  سالم 

او،  حجت  فرزند  و  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  پسر  اى   على،  بن  حسین  اى  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو 

ِعَنـَة، ِإنََّك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر. اْلِجْبـَت َوالّطاُغـوَت َواْلَفراٰ

بٰا َعْبِدالّلـِه، ِإَلْیَك کٰاَنْت ِرْحَلِتـي، َمَع ُبْعِد 
َ
ي یـٰا أ مِّ

ُ
ْنَت َوأ

َ
بـي أ

َ
و بگـو: ِبأ

ِخي  َسـفي َوَنِحیِبـي َوُصراٰ
َ
تي، َوَلـَك فٰاَضـْت َعْبَرتِـي، َوَعَلْیـَك کٰاَن أ ُشـقَّ

ْسـَتِتُر ِمـْن َعِظیِم ُجْرِمي، 
َ
َوَزْفَرتِـي َوَشـِهیِقي، َوِإَلْیـَك کٰاَن َمِجیِئي، َوِبَك أ

ْوَقـْرُت َظْهِري، 
َ
ِفـدًا َقْد أ َتْیُتـَك واٰ

َ
أ

ِدي، َبَکْیُتَك یـٰا ِخَیَرَة الّلـِه َواْبَن ِخَیَرتِـِه، َوَحقٌّ  ي یٰا َسـیِّ مِّ
ُ
ْنـَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
ِبأ

 َرُضوَن، َواْلِجبـٰاُل َواْلِبحٰاُر، 
ُت َواْالَ ـمٰاواٰ ْبِکَیـَك، َوَقْد َبَکْتـَك السَّ

َ
ْن أ
َ
ِلـي أ

ُة،  ِئمَّ ـي، َوَبَکْتـَك اْالَ بِّ ْبـِکَك، َوَقـْد َبـکٰاَك َحِبیـُب َر
َ
َفمـٰا ُعـْذِري ِإْن َلـْم أ

رٰی، َجَزعـًا َعَلْیَك. َوَبـکٰاَك َمـْن ُدوَن ِسـْدَرِة اْلُمْنَتهٰی ِإَلـی الثَّ

ـٰالُم  سـپس قبـر را اسـتالم کـن یعنـى دسـت بـر آن بکـش و بگـو: َالسَّ

ـٰالُم  ، َیاْبَن َرُسـوِل الّلِه، َالسَّ بـٰا َعْبِدالّلِه، یـٰا ُحَسـْیَن ْبَن َعِلـيٍّ
َ
َعَلْیـَك یـٰا أ
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ادا  دارى  امانت  با  و  نمودى  تبلیغ  خیرخواهى  روى  از  هستى،  او  امین  و  خدا  بنده  تو  که  مى دهم  گواهى 

گشتى  شهید  که  حالى  در  رفتى  دنیا  از  و  بودى  صدیق  که  حالى  در  شدى  کشته  و  گفتى  صادقانه  نمودى، 

میل  باطل  به  حق  از  هرگز  و  ندادى،  ترجیح  هدایت  بر  را  نابینایى  بودى  یقین  داراى  که  حالى  در  و 

دارى،  برهان  و  دلیل  پرورگارت  از  تو  که  مى دهم  گواهى  و  را.  خداوند  مگر  نکردى  اجابت  و   نکردى 

آنچه به آن امر شدى ابالغ نمودى و به حق آن قیام کردى و کسانى را که پیش از تو بودند تصدیق فرمودى بدون اینکه 

سستى کنى و یا ضعف و ناتوانى از خود نشان دهى، پس درود خدا و سالم و تحیت او بر تو باد. خداوند بهترین پاداشى 

که به صّدیقى عنایت مى کند به شما عنایت فرماید.

شما  و  است  شما  سوى  به  و  شما  با  حق  و  است  جهاد  شما  همراه  جهاد  که  مى دهم  شهادت 

که  مى دهم  گواهى  و  است.  شما  بیت  اهل  و  شما  نزد  نبوت  میراث  و  هستید  آن  معدن  و  آن  اهل 

حکمت  با  خدا  راه  در  و  نمودى  وفا  و  کردى  خیرخواهى  و  نمودى  ابالغ  شما 

شهادت  و  شهید  بودى  آن  بر  که  راهى  همان  به  رفتى  و  فرمودى  جهاد  نیکو  اندرز  و  پند  و 

ْغَت  ِمیُنـُه، َبلَّ
َ
نََّك َعْبـُد الّلِه َوأ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ِتِه، أ ـَة الّلِه َواْبـَن ُحجَّ َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ

َفَمَضْیـَت  یقـًا،  ِصدِّ َوُقِتْلـَت  صٰاِدقـًا،  َوُقْلـَت  ِمینـًا، 
َ
أ ْیـَت  دَّ

َ
َوأ نٰاِصحـًا، 

َشـِهیدًا، َوَمَضْیـَت َعلـٰی َیِقیـٍن، َلـْم ُتْؤِثـْر َعمـًی َعلٰی ُهـدًی، َوَلـْم َتِمْل 

نَّـَك ُکْنَت 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـَه َوْحـَدُه. َوأ ِمـْن َحـقٍّ ِإلـٰی بٰاِطـٍل، َوَلـْم ُتِجـْب ِإالَّ اللَّ

ْقَت َمْن  ـِه، َوَصدَّ ِمـْرَت ِبِه، َوُقْمـَت ِبَحقِّ
ُ
ْغـَت مٰا أ َك، َبلَّ بِّ َنـٍة ِمـْن َر َعلـٰی َبیِّ

َم َتْسـِلیمًا،  ُه َعَلْیَك، َوَسـلَّ ـی اللَّ ِهـٍن َوٰال ُموِهـٍن، َفَصلَّ کٰاَن َقْبَلـَك َغْیـَر واٰ

یـٍق َخْیرًا. ـُه ِمـْن ِصدِّ َك اللَّ َجـزاٰ

ْنـَت 
َ
نَّ اْلَحـقَّ َمَعـَك َوِإَلْیـَك، َوأ

َ
نَّ اْلِجهـٰاَد َمَعـَك ِجهـٰاٌد، َوأ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

نََّك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْهـِل َبْیِتَك. َوأ

َ
ِة ِعْنـَدَك، َوِعْنَد أ ُبوَّ ُث النُّ ْهُلـُه َوَمْعِدُنـُه، َوِمیـراٰ

َ
أ

ْغـَت َوَنَصْحـَت َوَوَفْیـَت، َوجٰاَهـْدَت ِفـي َسـِبیِل الّلـِه ِباْلِحْکَمـِة  َقـْد َبلَّ

ـِذي ُکْنـَت َعَلْیِه َشـِهیدًا َوُمْسَتْشـِهدًا  َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة، َوَمَضْیـَت ِللَّ
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گواهى مى دهم که تو طهارت محض و پاك و مطهرى، از طهارت محض و پاك و مطهر، پاکى و پاك 

باد. تو  بر  او  سالم  و  خدا  درود  شده،  داده  شهادت  و  طلب 

است زمینى که در آن آرمیده اى و پاك است حرم با صفایت، گواهى مى دهم که تو به عدل و داد امر کردى  

کافران  بدترین  و  خدا  خلق  بدترین  کشتند  را  تو  که  گروه  آن  که  مى دهم  گواهى  و  فراخواندى،   آن  به  و 

مى باشند، و تو را شفیع  خود گردانیده نزد خداوند، پروردگارت و پروردگارم جهت آمرزش گناهانم، و به 

واسطه تو به سوى خدا روى آورده ام در جمیع حوائج و خواسته هایم در امر آخرت و دنیایم.

مى خواهم تو  از  خداوندا 

که  گردانیدى  ساکن  آنها  در  که  وکسانى  قبور  این  حق  وبه  است  آن  در  که  وکسى  مبارك  قبر  این  به     

گردانى  خارج  و  آنان،  ورود  محل  در  کنى  وارد  مرا  تا  بنویسى  آنان  نامهاى  در  خودت   نزد  در  مرا  نام 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  آنان،  خروج  محّل  از 

پروردگارا گناهم مرا الل و خاموش گردانیده و گفتار مرا قطع کرده، پس حّجتى براى من 

َم َتْسـِلیمًا. ـُه َعَلْیَك، َوَسـلَّ ـی اللَّ َوَمْشـُهودًا، َفَصلَّ

ٍر، َطُهـْرَت َوَطُهَرْت  ـٌر، ِمْن ُطْهٍر طٰاِهـٍر ُمَطهَّ نََّك ُطْهـٌر طٰاِهٌر ُمَطهَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

َمْرَت ِباْلِقْسـِط، َوَدَعْوَت ِإَلْیِه 
َ
نَّـَك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنـَت ِبهٰا، َوَطُهَر َحَرُمَك، َوأ

َ
ْرٌض أ

َ
أ

ُر َخْلِق الّلـِه َوَکَفَرُتُه،  ْشـراٰ
َ
ًة َقَتَلْتَك أ مَّ

ُ
نَّ أ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َواْلَعـْدِل، َوَدَعـْوَت ِإَلْیِهمٰا، َوأ

ُه ِبَك  َتَوجَّ
َ
ي ِمـْن َجِمیـِع ُذُنوِبـي، َوأ بِّ َك َوَر بِّ ْسَتْشـِفُع ِبـَك ِإَلی الّلـِه َر

َ
َوِإنِّـي أ

ْمـِر آِخَرِتـي َوُدْنیٰاَي.
َ
ِئِجـي َوَرْغَبِتي ِفـي أ ِإَلـی الّلِه ِفـي َجِمیـِع َحواٰ

ْسـَئُلَك 
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
سـپس گونـه راسـت خـود را بـر قبر بگـذار و بگـو: أ

ْن 
َ
ْسـَکْنَتهٰا، أ

َ
ِبَحـقِّ ٰهـَذا اْلَقْبـِر َوَمـْن ِفیـِه، َوِبَحـقِّ  ٰهـِذِه اْلُقُبـوِر َوَمـْن أ

ِرَدُهـْم، َوَتْصُدَرني  ْسـمٰاِئِهْم َحّتٰی ُتوِرَدِنـي َمواٰ
َ
َتْکُتـَب ِإْسـِمي ِعْنَدَك ِفـي أ

َمصٰاِدَرُهـْم، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.

ـَة لـي، َو ْفَحَمْتِنـي ُذُنوِبـي، َوَقَطَعـْت َمقٰاَلِتـي، َفـٰال ُحجَّ
َ
و بگـو: َربِّ أ
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نیست و عذرى ندارم، و من به گناهم اقرار دارم به بالى خود اسیر و در گرو عمل خویش هستم، در خطایم 

صالبت و سختى به خرج دادم، از مقصد اصلى سرگردان شده و راه بر من بریده شده و در راه مانده ام خود را 

در جایگاه بدبختان خواران گنه کار واداشته ام که بر تو گستاخى نموده اند، آنانکه وعده عذاب و کیفر تو را 

سبک شمرده اند، پاك و منزهى، با کدام جرأت بر تو گستاخى نمودم، به کدام فریب خود را فریب دادم، کدام 

سرمستى مرا به هالکت انداخت، و کدام غفلت و بى خبرى مرا نابود ساخت چه قدر قبیح و زشت است بدى 

من. کردار  است  وحشتناك  قدر  چه  و  من  نظر 

خاك  بر  را  گونه ام  بر  و  پایم  لغزش  بر  و  صورتم  تمام  با  افتادنم  بر  من،  سرور  اى 

ناله  بر  و  درگذر  لغزشهایم  از  کن،  رحم  نمودنم  کوتاهى  بر  پشیمانى ام  و  ندامت  بر  و  مالیدن 

نادانى ام،  بر  بردباریت  و  حلم  به  بپذیر،  مرا  عذرخواهى  و  فرما،  ترحم  دیدگانم  اشک  و 

ببخش. مرا  من  بر  عفوت  به  و  من  خطاهاى  بر  احسانت  به  و 

درخواستم،  به  من  بر  کن  عطا  پس  عملم،  ناتوانى  و  قلبم  قساوت  از  مى کنم  شکایت  تو  به  پروردگارا 

ُد  ِتـي، َاْلُمْرَتِهُن ِبَعَمِلي، َاْلُمَتَجلِّ َنا اْلُمِقرُّ ِبَذْنِبي، َاْالَِسـیُر ِبَبِلیَّ
َ
ٰال ُعْذَر لي، َفأ

ْوَقْفُت َنْفِسـي یٰا 
َ
ُر َعـْن َقْصِدي، َاْلُمْنَقَطـُع ِبي، َقْد أ فـي َخِطیَئِتـي، َاْلُمَتَحیِّ

یَن  ِذّالِء اْلُمْذِنِبیَن، اْلُمْجَتِرِئیَن َعَلْیَك، َاْلُمْسـَتِخفِّ َربِّ َمْوِقَف اْالَْشـِقیٰاِء اْالَ

یـٍر َغَرْرُت  يَّ َتْغِر
َ
ُت َعَلْیـَك، َوأ

ْ
ٍة اْجَتـَرأ

َ
يَّ ُجـْرأ

َ
ِبَوِعیـِدَك، یـٰا ُسـْبحٰاَنَك، أ

ْقَبـَح 
َ
أ کٰاَن  مـٰا  ْعَطَبْتِنـي، 

َ
أ َغْفَلـٍة  يُّ 

َ
َوأ ْوَبَقْتِنـي، 

َ
أ ٍة  َسـْکَر  يُّ 

َ
َوأ ِبَنْفِسـي، 

ْوَحـَش ِفْعِلي.
َ
ُسـوَء َنَظـِري، َوأ

ـَة َقَدِمـي َوَتْعِفیـِري ِفي  ِدي، َفاْرَحـْم َکْبَوِتـي ِلَحـرِّ َوْجهي، َوِزلَّ یـٰا َسـیِّ

ِقْلِنـي َعْثَرتِـي، َواْرَحْم 
َ
ـي، َوأ َط  ِمنِّ َمِتـي َعلـٰی مـٰا َفـرَّ ي َوَنداٰ ِب َخـدِّ ـراٰ التُّ

َجْهِلـي،  َعلـٰی  ِبِحْلِمـَك  َوُعـْد  َمْعِذَرتـي،  َواْقَبـْل  َوَعْبَرِتـي،  َصْرَخِتـي 

. َعَلـيَّ َوِبَعْفـِوَك  َخِطیئٰاِتـي،  َعلـٰی  َوِبِإْحسـٰاِنَك 

َلتي، 
َ
ْشـُکو ِإَلْیـَك َقسـٰاَوَة َقْلِبي، َوَضْعـَف َعَمِلـي، َفاْمَنْح ِبَمْسـأ

َ
َربِّ أ
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خود  من  و  است  من  سر  جلو  موى  و  دست  این  و  معترفم،  خود  خطاى  به  و  دارم  اقرار  گناهم  به  من  که 

دل  و  خضوعم  و  خشوع   به  و  کن  برطرف  را  اندوهم  و  بپذیر  مرا  توبه  پس  نموده ام،  تسلیم  قصاص  براى  را 

بریدنم از غیر و روى آوردنم به تو به من رحم کن. آقاى من بسى تأسف مى خورم بر آنچه سرزده از من، 

من  امید  تو  نموده ام،  آلوده  خاك  را  خود  پیامبرت  پسر  قبر  خاك  در  پیشگاهت  در  و  مى کنم  زارى  و  ناله 

نیست. تو  جز  معبودى  هستى،  من  گاه  تکیه  و  من  ندار  و  دار  همۀ  و  من  پشتیبان  و 

به امید  پیمودم،  را  شهرها  پیامبرت  پسر  سوى  به  و  نمودم  قصد  تو  سوى  به  خود  سرزمین  از  پروردگارا 

آمرزش گناهانم آمدم، پس بوده باش براى من اى ولى خدا آرامش دهنده و شفیع و نسبت به من مهربان باش 

و مرا نجات بده روزى که نفعى نمى بخشد شفاعت مگر براى کسى که مورد رضایت پروردگار باشد روزى 

که شفاعِت شفاعت کنندگان سودى نخواهد داشت، و روزى که اهل ضاللت و گمراهى مى گویند: «براى ما 

نجات  من  براى  ایستاده ام  ربوبى  پیشگاه  در  که  روز  آن  در  صمیمى»  دوست  نه  و  است  کننده اى  شفاعت  نه 

َونٰاِصَیتـي،  َیـِدي  ٰهـِذِه  َو  ِبَخِطیَئِتـي،  َاْلُمْعَتـِرُف  ِبَذْنِبـي،  اْلُمِقـرُّ  َنـا 
َ
َفأ

َبِتـي، َواْرَحْم  ْس ُکْر ْسـَتِکیُن َلـَك ِباْلَقَوِد ِمْن َنْفِسـي، َفاْقَبـْل َتْوَبِتـي، َوَنفِّ
َ
أ

َسـفٰا َعلٰی مـٰا کٰاَن 
َ
دي واٰ أ ُخُشـوِعي َوُخُضوِعـي َواْنِقطٰاِعـي ِإَلْیـَك. َسـیِّ

ْنَت 
َ
َك َبْیـَن َیَدْیـَك، َفأ ِب َقْبـِر اْبـِن َنِبیِّ ِعـي َوَتْعِفیـري فـي ُتراٰ ـي، َوَتَضرُّ ِمنِّ

ْنـَت.
َ
ِتـي َوُمْعَتَمـدي، ٰال ِإٰلـَه ِإّال أ َرجٰاِئـي َوَظْهـِري، َوُعدَّ

سپس سى و پنج مرتبه تکبیر بگو.
و آنگاه دست هاى خود را بلند کن و بگو:

َك َقَطْعـُت اْلِبٰالَد،  ْرِضـي، َوِإَلی اْبـِن َنِبیِّ
َ
 ِإَلْیـَك یـٰا َربِّ َصَمـْدُت ِمْن أ

َرجـٰاًء ِلْلَمْغِفـَرِة، َفُکـْن لي یـٰا َوِليَّ الّلِه َسـَکنًا َوَشـِفیعًا، َوُکْن بـي َرِحیمًا، 

َتْنَفُع  ـفٰاَعُة ِإّال ِلَمـِن اْرَتضـٰی، َیـْوَم الٰ َوُکـْن لـي َمْنجـًا(۱) َیـْوَم الٰ َتْنَفـُع الشَّ

ٰالَلِة، (َفمـٰا َلنٰا ِمْن شـٰاِفِعیَن  ْهـُل الضَّ
َ
َشـفٰاَعُة الّشـاِفِعیَن، َوَیـْوَم َیُقـوُل أ

ـي ِلي  بِّ * َوٰال َصِدیـٍق َحِمیـٍم)(۲)، َفُکـْن َیْوَمِئـٍذ فـي َمقٰاِمـي َبْیـَن َیـَدْي َر
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باشم  سرافکنده  من  و  شود  گرفته  من  گوش  بلرزد،  بدنم  بند هاى  است،  بزرگ  بسیار  من  ُجرم  باش،  دهنده 

به خاطر بدى رفتارم که پیش فرستاده ام، و من برهنه و عریان مانند روزى که مادر مرا به دنیا آورده باشم 

براى  را  تو  من  باش،  من  دهنده  نجات  و  من  شفیع  هنگام  آن   در  تو  مى کند،  سؤال  من  از  پروردگارم  و 

نموده ام. مهّیا  دستى ام  تهى  و  فقر  و  نیازم   روز 

بر  من  زارى  و  ناله  بر  خداوندا 

روى خاك قبر پسر پیامبرت رحم کن، که من در جایگاه رحمت قرار گرفته ام اى پروردگار من.

پدر و مادرم به فدایت اى پسر رسول خدا، درود خداوند بر شما باد، همانا من به سوى خدا بیزارى 

مى جویم از قاتل تو و آنکه جامه از تنت ربود، اى کاش با تو بودم و به رستگارى عظیمى مى رسیدم، خون قلبم را 

در راه تو بذل مى نمودم و تو را به جان خود حفظ مى نمودم واز کسانى بودم که در پیشگاه تو به پا خاستند و از تو 

حمایت کردند تا خونم به همراه تو بر زمین ریخته مى شد و به همراه تو به سعادت ابدى و بهشت جاوید راه مى یافتم.

خدا لعنت کند کسى را که تیر به طرف تو رها کرد، خدا لعنت کند کسى را که بر تو نیزه زد، 

َنا 
َ
ِخـَذ ِبَسـْمِعي، َوأ

ُ
ِئِصي، َوأ ُمْنِقـذًا، َفَقـْد َعُظـَم ُجْرِمـي ِإَذا اْرَتَعـَدْت َفراٰ

َنـا عـٰاٍر َکمـٰا َوَلَدْتِنـي 
َ
ْمـُت ِمـْن ُسـوِء َعَمِلـي، َوأ ِسـي ِبمـٰا َقدَّ

ْ
ـٌس َرأ ُمَنکِّ

ْعَدْدُتـَك ِلَیْوِم 
َ
ُلِني، َفُکـْن ِلـي َشـِفیعًا َوُمْنِقـذًا، َفَقـْد أ

َ
ـي َیْسـأ بِّ ـي، َوَر مِّ

ُ
أ

حٰاَجِتـي، َوَیـْوِم َفْقـِري َوفٰاَقِتي.

ِعي  ُهمَّ اْرَحـْم َتَضرُّ للَّ
َ
سـپس گونـه چـپ خود را بـر روى قبر بگذار و بگـو: أ

. ـَك، َفِإنِّـي ِفـي َمْوِضـِع َرْحَمـٍة یـٰا َربِّ ِب َقْبـِر اْبـِن َنِبیِّ ِفـي ُتـراٰ

ـُه َعَلْیـَك، ِإنِّي  ـی اللَّ ـي َیاْبـَن َرُسـوِل الّلِه، َصلَّ مِّ
ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
وبگـو: ِبأ

ُفـوَز َفْوزًا 
َ
 ِإَلـی الّلِه ِمـْن قٰاِتِلَك َوِمْن سـٰاِلِبَك، یٰا َلْیَتِنـي ُکْنُت َمَعَك َفأ

ُ
ْبـَرأ

َ
أ

قـٰاَم َبْیَن 
َ
ِقیَك ِبَنْفِسـي، َوُکْنـُت ِفیَمْن أ

َ
ْبـُذُل ُمْهَجِتـي ِفیـَك، َوأ

َ
َعِظیمـًا، َوأ

ِة. ـعٰاَدِة َواْلَفـْوِز ِباْلَجنَّ ْظُفَر َمَعَك ِبالسَّ
َ
َیَدْیـَك َحّتٰی ُیْسـَفَك َدمي َمَعَك، َفأ

ـُه َمِن  ـُه َمـْن َطَعَنَك، َلَعـَن اللَّ ـُه َمـْن َرمـٰاَك، َلَعـَن اللَّ وبگـو: َلَعـَن اللَّ
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خدا لعنت کند کسى را که سر مقدس تو را برید، خدا لعنت کند کسى که سر مقدس تو را با خود حمل نمود، خدا 

لعنت کند کسى را که با چوب بر لب و دندان تو زد، خدا لعنت کند کسى را که زنان تو را گریاند، خدا لعنت 

کند کسى را که فرزندان تو را یتیم نمود، خدا لعنت کند کسى را که علیه تو یارى نمود، خدا لعنت کند کسى را 

که براى جنگ با تو به سوى تو آمد، خدا لعنت کند کسى را که تو را از آب فرات مانع گردید، خدا لعنت کند 

کسى را که نیرنگ زد و تو را رها کرد، خدا لعنت کند کسى را که صدایت را شنید و پاسخ نداد، خدا لعنت کند 

پسر خورنده جگرها را، خدا لعنت کند پسر او و همه مددکاران و پیروان و یاران او را و فرزند سمّیه را. و خدا 

لعنت کند همۀ قاتالن تو را و قاتالن پدرت را و همه کسانى را که کمک کردند در قتل شما، و خدا پر کند درون 

آن ها و شکم هاى آنان و قبر هاى آنان را از آتش، و عذاب کند آن ها را عذاب شدید دردناکى.

پاك و منزه است خدایى که نشانه هاى او کهنه و فرسوده نمى شود، پاك و منزه است او که خزائنش کاستى پیدا 

ـُه َمـْن َنَکـَت  َسـَك، َلَعـَن اللَّ
ْ
ـُه َمـْن َحَمـَل َرأ َسـَك، َلَعـَن اللَّ

ْ
اْجَتـزَّ َرأ

ْیَتَم 
َ
ُه َمـْن أ ْبکٰی ِنسـٰاَءَك، َلَعـَن اللَّ

َ
ـُه َمـْن أ ِبَقِضیِبـِه َبْیـَن َثنٰایـٰاَك، َلَعـَن اللَّ

ـُه َمْن سـٰاَر ِإَلْیـَك، َلَعَن  عـٰاَن َعَلْیـَك، َلَعـَن اللَّ
َ
ـُه َمـْن أ ْوٰالَدَك، َلَعـَن اللَّ

َ
أ

ـَك َوَخـّالَك، َلَعَن  ُه َمْن َغشَّ ِت، َلَعـَن اللَّ ـُه َمـْن َمَنَعـَك ِمْن مـٰاِء اْلُفـراٰ اللَّ

ْکبـٰاِد،  ِکَلـِة اْالَ ـُه اْبـَن آ ـُه َمـْن َسـِمَع َصْوَتـَك َفَلـْم ُیِجْبـَك، َلَعـَن اللَّ اللَّ

ـُه  َة، َوَلَعـَن اللَّ ْنصـٰاَرُه َواْبـَن ُسـَمیَّ
َ
ْتبٰاَعـُه َوأ

َ
َنـُه َوأ ْعواٰ

َ
ـُه اْبَنـُه َوأ َوَلَعـَن اللَّ

ُه  عـٰاَن َعلـٰی َقْتِلُکـْم، َوَحَشـا اللَّ
َ
ِبیـَك، َوَمـْن أ

َ
َجِمیـَع قٰاِتِلیـَك، َوقٰاِتِلـي أ

ِلیمًا.
َ
بـًا أ َبُهـْم َعذاٰ َفُهـْم َوُبُطوَنُهـْم َوُقُبوَرُهـْم نـٰارًا، َوَعذَّ ْجواٰ

َ
أ

سپس در قسمت سر مبارك هزار مرتبه تسبیح امیرالمؤمنین7 
را بگو و اگر دوست داشتى به محل پاى مبارك برو و دعا کن به 
آنچه برایت شرح دادم، سپس دور بزن از طرف پایین پا به قسمت 

سر مبارك، و پس از فراغت از نماز تسبیح بگو به این تسبیح:
ِئُنـُه،  َخزاٰ َتْنُقـُص  ٰال  َمـْن  ُسـْبحٰاَن  َمعٰاِلُمـُه،  َتِبیـُد  ٰال  َمـْن  ُسـْبحٰاَن 
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نمى کند، منزه است او که پایانى براى مدت (سلطنت) او نیست، پاك و منزه است او که آنچه نزدش مى باشد تمام 

نمى شود، منزه است او که فخرش نابود نمى گردد، منزه است او که در فرمانروایى اش با هیچ کس مشورت نمى کند، 

پاك و منزه است او که معبودى غیر او نیست.

اهللا  عبد  ابا  اى  باد  تو  بر  خدا  درود 

کشتند. خود  زبان  و  دست  با  را  شما  که  را  کسانى  کند  لعنت  خدا  شده اى،  تصدیق  و  راستگو 

دوزخ  آتش  از  مرا  آورده ام،  پناه  من  نیکان،  فریادرس  مالک ها،  مالک  اى  خداوندا 

نیازمندى هایم  تمام  در  خدا  به  خدا،  رسول  پسر  اى  تو  سوى  به  کننده  کوچ  آمدم  بخش،  رهایى 

نیازمندى هایشان  جمیع  در  توسل  اهل  تو  وسیله  به  و  متوسلم،  دنیایم  چه  و  آخرت  امر  در  چه 

از  مى نمایند،  دریافت  را  خود  خواسته  خدا  بندگان  از  ثواب  اهل  تو  وسیله  به  و  مى شوند،  متوسل  خدا  به 

آل  و  محّمد  بر  رحمت  و  درود  زیارتت  از  مرا  بهره  دهد  قرار  که  مى کنم  درخواست  خود  ولى  و  تو  ولى 

ِتـِه، ُسـْبحٰاَن َمْن ٰال َیْنَفـُد مٰا ِعْنَدُه، ُسـْبحٰاَن  ُسـْبحٰاَن َمـْن َال اْنِقطـٰاَع ِلُمدَّ

ْمـِرِه، 
َ
َحـدًا ِفـي أ

َ
َمـْن َال اْضِمْحـٰالَل ِلَفْخـِرِه، ُسـْبحٰاَن َمـْن ٰال ُیشـٰاِوُر أ

َغْیـُرُه. ِإَلـَه  ٰال  َمـْن  ُسـْبحٰاَن 

سپس به طرف پاهاى مبارك برو و دستت را بر قبر مطهر بگذار 
و بگو: 

ْنـَت 
َ
بـٰا َعْبِدالّلـِه» (سـه مرتبـه)، َصَبـْرَت َوأ

َ
ـُه َعَلْیـَك یـٰا أ ـی اللَّ «َصلَّ

ْلُسـِن. َواْالَ ِباْالَیْـدي  َقَتَلُکـْم  َمـْن  ـُه  اللَّ َقَتـَل  ُق،  اْلُمَصـدَّ الّصـاِدُق 

یـَخ اْالَْخَیاِر، ِإنِّي ُعـْذُت َمعٰاذًا َفُفَك  بٰاِب، َصِر ْر ُهـمَّ َربَّ اْالَ للَّ
َ
و بگـو: أ

ـُل ِإَلی الّلِه  َتَوسَّ
َ
ِفـدًا ِإَلْیَك، أ ُه واٰ َرَقَبتِـي ِمـَن الّناِر، ِجْئُتـَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ

ـُلوَن  ـُل اْلُمَتَوسِّ ْمـِر آِخَرتي َوُدْنیٰاَي، َوِبَك َیَتَوسَّ
َ
ِئِجي ِمْن أ فـي َجِمیـِع َحواٰ

ِب ِمْن ِعبـٰاِد الّلِه  واٰ ْهـُل الثَّ
َ
ِئِجِهْم، َوِبـَك ُیْدِرُك أ ِإَلـی الّلـِه في َجِمیـِع َحواٰ

ٰالَة  یٰاَرتِـَك، َالصَّ ي ِمـْن ِز ْن َیْجَعـَل َحظِّ
َ
نـٰا، أ ـَك َوَوِلیَّ ُل َوِلیَّ

َ
ْسـأ

َ
َطِلَبَتُهـْم، أ

تو  و  کردى  صبر 



ّ ݑ  ݐݔ

۳۸۷

و  مى نمایى  یارى  را  آن ها  که  کسانى  از  مرا  بده  قرار  خداوندا  گناهانم،  براى  آمرزش  و  مغفرت  و  محّمد 

آخرت. و  دنیا  در  مى نمایى  یارى  آن ها  وسیله  به  را  دینت 

سینه  بده  شفا  حسین،  پروردگار  اى  خداوندا 

حسین7 را، خداوندا اى پروردگار حسین، طلب کن خون حسین7 را، خداوندا اى پروردگار حسین، از کسى 

که به قتل حسین7 راضى است انتقام بگیر، خداوندا اى پروردگار حسین، از کسى که مخالفت نمود با حسین7 

بگیر. انتقام  گردید  شاد  حسین7  قتل  به  که  کسى  از  حسین،  پروردگار  اى  خداوندا  بگیر.  انتقام 

صاحب  که  خداوندى  است  منّزه  است،  رفیع  مقامى  و  ارجمند  عّزتى  داراى  که  خداوندى  است  منّزه 

بزرگى و بزرگوارى ارزشمند عظیم است. منّزه است خداوندى که صاحب سلطنت برازنده ازلى است، منّزه 

است خداوندى که داراى پادشاهى پرافتخار عظیم است. منّزه است خداوندى که لباس عّزت و جمال پوشید، 

ـْن َتْنُصـُرُه،  ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا ِممَّ للَّ
َ
ـٍد َوآِلـِه، َواْلَمْغِفـَرَة ِلُذُنوِبـي. أ َعلـٰی ُمَحمَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ َوَتْنَتِصـُر ِبِه ِلِدیِنَك ِفـي الدُّ

ُهمَّ َربَّ اْلُحَسـْیِن، ِإْشـِف َصْدَر  للَّ
َ
سـپس صورتـت را بـر قبر بگذار و بگـو: أ

ُهمَّ َربَّ اْلُحَسْیِن،  للَّ
َ
ُهمَّ َربَّ اْلُحَسـْیِن، ُاْطُلْب ِبَدِم اْلُحَسـْیِن. أ للَّ

َ
اْلُحَسـْیِن. أ

ْن خٰاَلَف  ُهمَّ َربَّ اْلُحَسـْیِن، ِاْنَتِقـْم ِممَّ للَّ
َ
ْن َرِضَي ِبَقْتِل اْلُحَسـْیِن. أ ِاْنَتِقـْم ِممَّ

ْن َفِرَح ِبَقْتِل اْلُحَسـْیِن. ُهمَّ َربَّ اْلُحَسـْیِن، ِاْنَتِقـْم ِممَّ للَّ
َ
اْلُحَسـْیَن. أ

و تضّرع و زارى کن به درگاه ربوبى در لعن بر قاتل امام حسین7 
تسبیح  مرتبه  هزار  مبارك  پاى  پایین  در  و  امیرالمؤمنین7،  و 

حضرت زهرا3 بگو و اگر نمى توانى صد مرتبه بگو، 
سپس بگو:

ْکراِم  ُسـْبحٰاَن ِذي اْلِعـزِّ الّشـاِمِخ اْلُمِنیـِف، ُسـْبحٰاَن ِذي اْلَجـٰالِل َواْالِ

اْلفٰاِخـِر اْلَعِظیـِم [اْلَعِمیِم]، ُسـْبحٰاَن ِذي اْلُمْلِك اْلفٰاِخِر اْلَقدیِم، ُسـْبحٰاَن 

ِذي اْلُمْلـِك اْلفٰاِخـِر اْلَعِظیِم. ُسـْبحٰاَن َمـْن َلِبَس اْلِعزَّ َواْلَجمٰاَل، ُسـْبحٰاَن 
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سنگ  بر  را  مورچه  اثر  که  خداوندى  است  منزه  پوشید.  وقار  و  روشنایى  رداى  که  خدایى  است  منزه 

نیست. چنین  او  غیر  و  است  چنین  که  خداوندى  است  منزه  مى بیند.  آسمان  در  را  پرنده  پریدن  و  صاف 

جانشنین  پسر  اى  باد،  تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  خدا  رسول  پسر  اى  تو  بر  سالم 

مضاعف  رحمتى  باد.  تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  خدا،  رسول  دختر  پسر  واى  خدا،  رسول 

تو. پاك  پیکر  و  روان  و  روح  بر  و  تو  بر  سالم  نماید،  غروب  یا  و  کند  طلوع  خورشید  هرگاه 

پدر و مادرم به فداى تو اى ذبح شده و کشته شده بدون هیچ جرم وگناه، پدر و مادرم به فداى تو، خون تو باال 

برده شد به سوى حبیب خدا، پدر و مادرم به فداى تو که پیشاپیش پدر و در مقابل دیدگان او به میدان رفتى و او 

تو را به حساب خدا گذاشت. و بر تو مى گریست درحالى که قلب نازنین او بر تو مى سوخت. خون مقدس تو را 

در کف گرفته و به طرف آسمان مى پاشید و قطره اى از آن بر نمى گشت و شعله هاى سوزان قلب پدر بر تو آرام 

نمى گرفت و براى فراق با تو وداع نمود، جایگاه شما نزد خداوند با پدران گذشته ات و مادران بزرگوارت در بهشت 

فـٰا،  ْمـِل ِفـي الصَّ َثـَر النَّ
َ
َمـْن َتـَرّدٰی ِبالنُّـوِر َواْلَوقـٰاِر، ُسـْبحٰاَن َمـْن َیـرٰی أ

ِء، ُسـْبحٰاَن َمـْن ُهَو ٰهَکـذاٰ َوٰال ٰهَکـذاٰ َغْیُرُه.  ْیـِر ِفـي اْلَهواٰ َوَخَفقـٰاَن الطَّ

 سپس به طرف قبر حضرت على بن الحسین8 برو و آن پایین پاى 
حضرت سید الشهداء7 است وقتى در آنجا ایستادى بگو:

ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل الّلـِه، َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتُه، َواْبـَن َخِلیَفِة  َالسَّ

َرُسـوِل الّلـِه، َواْبـَن ِبْنـِت َرُسـوِل الّلـِه، َوَرْحَمـُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتـُه، ُمضٰاَعَفًة 

ـٰالُم َعَلْیَك َوَعلـٰی ُروِحَك َوَبَدِنَك. َبْت، َالسَّ ْو َغَر
َ
مٰا  َطَلَعْت َشـْمٌس أ ُکلَّ

ي  مِّ
ُ
ْنَت َوأ

َ
بـي أ

َ
ي ِمْن َمْذُبـوٍح َوَمْقُتوٍل ِمـْن َغْیِر ُجْرٍم، ِبأ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ٍم َبْیَن  ي ِمـْن ُمَقـدَّ مِّ
ُ
ْنـَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
َدَمـَك اْلُمْرَتقـٰی ِبـِه ِإلـٰی َحِبیـِب الّلـِه، ِبأ

ِبیَك، َیْحَتِسـُبَك َوَیْبِکـي َعَلْیَك، ُمْحَتِرقـًا َعَلْیَك َقْلُبـُه، َیْرَفُع َدَمَك 
َ
َیـَدْي أ

ـمٰاِء، ٰال َیْرِجـُع ِمْنُه َقْطـَرٌة، َوٰال َتْسـُکُن َعَلْیـَك ِمْن  ْعنـٰاِن السَّ
َ
ـِه ِإلـٰی أ ِبَکفِّ

ِق، َفَمکٰاُنُکمٰا ِعْنـَد الّلِه َمَع آبٰاِئـَك اْلمٰاِضیَن،  َعَك ِلْلِفـراٰ ِبیـَك َزْفـَرٌة، َودَّ
َ
أ
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است در حالى که متنّعم هستید، به سوى خدا بیزارى مى جویم از کسانى که تو را کشتند و بى رحمانه ذبح نمودند.

شایسته اش  و  صالح  بندگان  و  او  مرسل  پیامبران  و  او  مقرب  فرشتگان  سالم  و  خدا  سالم 

خدا  درود  باد،  تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  من  موالى  پسر  و  من  موالى  اى  تو  بر 

نیکوکارت  و  اخیار  فرزندان  و  مادران  و  پدران  و  تو  بیت  اهل  و  عترت  بر  و  تو  بر 

آنانکه خداوند هرگونه رجس و پلیدى را از آن ها دور ساخته و آنان را از هر جهت پاك و پاکیزه قرار داده است.

على،  بن  حسین  پسر  اى  و  امیرالمؤمنین  پسر  اى  و  خدا  رسول  پسر  اى  تو  بر  سالم 

و رحمت خدا و برکات او بر تو باد. خدا لعنت کند قاتل شما را، و خدا لعنت کند کسى را که حق شما را 

کوچک شمرد و شما را به قتل رسانید، خدا لعنت کند کسانى را که از آن ها باقى مانده و کسانى که در گذشته اند، 

شما.  بر  خدا  سالم  و  درود  شما،  مطهر  قبر  و  شما   فداى  جانم 

اى تو  بر  خدا  درود 

ْن َقَتَلـَك َوَذَبَحَك.  ِإَلـی الّلِه ِممَّ
ُ
ْبَرأ
َ
َعِمیـَن، أ هٰاِتـَك ِفـي اْلِجنٰاِن ُمنَّ مَّ

ُ
َوَمـَع أ

سپس خود را بر قبر بیفکن و [دو] دست خود را بر آن بگذار و 
بگو:

ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، َوِعبٰاِدِه 
َ
ِبیـَن َوأ َسـٰالُم الّلـِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ

ی  الّصاِلِحیـَن، َعَلْیـَك یٰا َمـْوٰالَي َواْبَن َمـْوٰالَي، َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتُه، َصلَّ

هٰاِتَك،  مَّ
ُ
ْبنٰاِئـَك َوأ

َ
ْهـِل َبْیِتـَك، َوآبٰاِئـَك َوأ

َ
ـُه َعَلْیـَك، َوَعلـٰی ِعْتَرِتَك َوأ اللَّ

َرُهـْم َتْطهیرًا. ْجـَس، َوَطهَّ ـُه َعْنُهُم الرِّ ْذَهَب اللَّ
َ
ِذیـَن أ ِر، الَّ ْبـراٰ َاْالَْخیـٰاِر اْالَ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َواْبَن اْلُحَسـْیِن 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل الّلـِه َواْبـَن أ َالسَّ

ـُه َمـِن  ـُه قٰاِتَلـَك، َوَلَعـَن اللَّ ، َوَرْحَمـُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتـُه، َلَعـَن اللَّ ْبـِن َعِلـيٍّ

ـُه َمـْن َبِقـَي ِمْنُهـْم َوَمـْن َمضـٰی.  ُکـْم َوَقَتَلُکـْم، َلَعـَن اللَّ اْسـَتَخفَّ ِبَحقِّ

َم َتْسـِلیمًا َکِثیرًا.  ُه َعَلْیُکْم، َوَسـلَّ ی اللَّ ُؤُکـْم َوِلَمْضَجِعُکْم، َصلَّ َنْفِسـي ِفداٰ

ـُه َعَلْیـَك یـٰا  ـی اللَّ سـپس گونـه خـود را بـر قبـر بگـذار و بگـو: «َصلَّ
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الحسن» ابا 

خدا  از  خمیده،  آن  بار  از  پشتم  و  نموده  جنایت  و  ظلم  خود  نفس  بر  آنچه  از  برنده  پناه  بوده.  مسافر  و 

دهد. قرار  آتش  از  من  رهایى  زیارتت  از  مرا  بهره  که  مى خواهم  خودم  ولى  و  تو  ولى 

خداوندا ما نزد او آمده ایم در حالى که به او ایمان داریم و تسلیم او هستیم و به حبل والیتش چنگ 

هدایتى  به  و  آگاهیم  او  مخالفین  گمراهى  به  و  داریم  اقرار  او  فضل  به  و  داریم  معرفت  او  حق  به  و  زده ایم 

عارفیم. است  آن  بر  حضرتش  که 

من  که  مى گیرم  گواه  حاضرند  فرشتگانت  از  که  کسانى  و  مى گیرم  گواه  را  تو  خداوندا 

ِفـدًا عٰاِئذًا  ِئـرًا واٰ َتْیُتَك زاٰ
َ
ـي، أ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
َبا اْلَحَسـِن» (سـه مرتبـه)، ِبأ

َ
أ

َك  ـَه َوِلیَّ ُل اللَّ
َ
ْسـأ

َ
ِمّمـا َجَنْیـُت َعلـٰی َنْفِسـي، َواْحَتَطْبـُت َعلٰی َظْهـِري، أ

یٰاَرتِـَك ِعْتـَق َرَقَبِتي ِمـَن الّناِر. ـي ِمـْن ِز ْن َیْجَعـَل َحظِّ
َ
ـي، أ َوَوِلیِّ

و دعا مى کنى به آنچه دوست دارى،
سپس دور مى زنى از پشت سر امام حسین7 و به قسمت باالى 
اول  رکعت  در  مى خوانى،  نماز  رکعت  دو  آنجا  در  مى آیى،  سر 
سورة حمد و یس و در رکعت دوم سورة حمد و الرحمن، و اگر 
خواستى پشت قبر نماز را مى خوانى ولى در قسمت باالى سر بهتر 
است، و وقتى از آن فارغ شدى آنچه مى خواهى نماز بخوان، ولى 

دو رکعت نماز زیارت در نزد هر قبرى الزم است. 
وقتى از نماز فارغ شدى دو دست خود را بلند کن و بگو:

ِمیَن َلـُه، ُمْعَتِصِمیَن ِبَحْبِلـِه، عٰاِرِفیَن  َتْینٰاُه ُمْؤِمِنیَن ِبِه، ُمَسـلِّ
َ
ُهـمَّ ِإّنا أ للَّ

َ
أ

عٰاِرِفیـَن  خٰاَلَفـُه،  َمـْن  ِبَضٰالَلـِة  یَن  ُمْسـَتْبِصِر ِبَفْضِلـِه،  یـَن  ُمِقرِّ ـِه،  ِبَحقِّ

ـذي ُهـَو َعَلْیِه. ِباْلُهـَدی الَّ

ْشـِهُد َمـْن َحَضـَر ِمـْن َمٰالِئَکِتـَك، ِإنِّـي ِبِهْم 
ُ
ْشـِهُدَك، َوأ

ُ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

زائر  که  حالى  در  آمدم  تو  نزد  شما،  فداى  به  مادرم  و  پدر 
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حقیقتى  مى گویم  زبان  به  را  آن چه  خداوندا  کافرم.  آنان  قاتالن  به  نسبت  و  مؤمنم  آن ها  به 

ثابت  حسین7  همراه  امام  به  که  کسانى  از  مرا  و  بده  قرار  عملم  در  شریعتى  و  من  قلب  در 

بده. قرار  طلبیدند  را  شهادت  استوار  گامى  با  و  ماندند  قدم 

اى  تو  منزهى  و  پاك  نمودند،  کفر  به  بدل  تورا  نعمت  که  را  کسانى  کن  لعنت  خداوندا 

از  را  بزرگ  جرم  عظیم،  اى  واالیى  و  بلندمرتبه  مى دهند.  انجام  زمین  در  ستمگران  آنچه  از  بردبار 

بزرگوار. اى  مرتبه اى  واال  نمى نمایى،  شتاب  آنان  کیفر  به  و  مى بینى  بندگانت 

دادند  انجام  دوستانت  و  برگزیدگانت  به  نسبت  آنچه  به  آگاهى  و  نیستى  غایب  و  دارى  حضور  تو 

و  صبور  تو  ولى  آنان،  از  مى گرفتى  انتقام  مى خواستى  اگر  و  نمى کنند  تحمل  زمین  و  آسمان  را  آن  که  امرى  از 

ساکن  خود  زمین  روى  بر  حبیبت،  و  تو  رسول  بر  و  نمودند  گستاخى  تو  بر  که  را  کسانى  حوصله اى،  پر 

آن  سوى  به  آن ها  که  وقنتى  و  برسند  آن  به  که  اجلى  تا  دادى  غذا  آن ها  به  خود  نعمت  به  و  گردانیدى، 

رسد  پایان  به  شده اند  داده  مهلت  که  مقدارى  و  کنند  تکمیل  فرموده اى  مقدر  که  را  عملى  تا  مى روند 

ُقوُل ِبِلسـٰاني َحِقیَقًة 
َ
ُهمَّ اْجَعـْل ِلمٰا أ للَّ

َ
ُمْؤِمـٌن، َوِإنِّـي ِبَمـْن َقَتَلُهْم کٰاِفـٌر. أ

ْن َلـُه َمَع اْلُحَسـْیِن  ُهـمَّ اْجَعْلِني ِممَّ للَّ
َ
یَعًة ِفـي َعَملـي. أ ِفـي َقْلِبـي، َوَشـِر

ْثِبْتِني ِفیَمـِن اْسَتْشـَهَد َمَعُه.
َ
اْبـِن َعِلـيٍّ َقـَدٌم ثاِبـٌت، َوأ

ُلـوا ِنْعَمَتـَك ُکْفـرًا، ُسـْبحٰاَنَك یـٰا َحِلیـُم َعّما  ِذیـَن َبدَّ ُهـمَّ اْلَعـِن الَّ للَّ
َ
أ

َیْعَمـُل الّظاِلُمـوَن ِفـي اْالَْرِض، َتبٰاَرْکـَت َوَتعٰاَلْیـَت یٰا َعِظیُم، َتـرٰی َعِظیَم 

یُم. اْلُجـْرِم ِمـْن ِعبـٰاِدَك، َفٰالَتْعَجـْل َعَلْیِهـْم، َتعٰاَلْیَت یـٰا َکِر

ْهـِل َصْفَوِتـَك، 
َ
وِتـَي ِإلـٰی أ

ُ
ْنـَت شـٰاِهٌد َغْیـُر غٰاِئـٍب، َوعٰاِلـٌم ِبمـٰا أ

َ
أ

ْرٌض، َوَلـْو ِشـْئَت 
َ
ـِذي ٰالَتْحِمُلـُه َسـمٰاٌء َوٰال أ ْمـِر، الَّ ِحّباِئـَك ِمـَن اْالَ

َ
َوأ

ِذیَن اْجَتـَرُءوا َعَلْیَك  ْمَهْلـَت الَّ
َ
نـٰاٍة، َوَقْد أ

َ
َك ُذو أ َالْنتَــَقْمَت ِمْنُهـْم، َوَلِکنَّ

ْرَضـَك، َوَغَذْوَتُهـْم ِبِنْعَمِتـَك، 
َ
ْسـَکْنَتُهْم أ

َ
َوَعلـٰی َرُسـوِلَك َوَحِبیِبـَك، َفأ

َجـٍل ُهـْم بٰاِلُغـوُه، َوَوْقـٍت ُهـْم صٰاِئـُروَن ِإَلْیـِه، ِلَیْسـَتْکِمُلوا اْلَعَمَل 
َ
ِإلـٰی أ
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تا آنها را مخّلد گردانى در طبقات پایین و در زیر زنجیرهاى آتشین در آتش دوزخ و آب داغ و مایعى متعّفن (که از چرك 

و عرق اهل دوزخ روان است)، و ضریع (گیاهى که داراى تیغ هاى بسیار است) و سوختن و غل ها و زنجیرها و غسلین (که 

چرکى است که از ابدان اهل آتش  شسته و ریخته و جارى مى گردد) و زّقوم و صدید (که آب جوشان و یا آب زخم ها 

است) درحالى که اقامت آن ها در دوزخ طوالنى وشعله هاى آن از دوزخیان هیچ باقى نگذارد و در آبى داغ و جهّنمى سوزان.

بار  با  من،  سرور  اى 

و  تو  سوى  به  کردنم  کوچ  با  مى جویم  تقّرب  خدا  به  آمده ام،  تو  زیارت  به  گناه  از  سنگینى 

تو  اینکه  امید  به   خودم  بر  نمى ترسم  و  گریه ام،  و  تأسفم  و  حسرت  و  ناله  و  تو  بر  گریه ام 

قیامت.  فرداى  باشى  آتش  برابر  در  سپرى  و  شفیع  و  جایگاه  امن  و  پناهگاه  و  تکیه گاه  و  حجاب  من  براى 

این  بر  هستم  دوست  شما  دوستان  با  و  دشمن  شما  دشمنان  با  که  هستم  شما  ارادتمندان  و  موالیان  از  من  و 

بخواهد. مرتبه  بلند  خداوند  اگر  مى شوم  انگیخته  بر  عقیده  همین  بر  و  مى میرم  و  زنده ام  عقیده 

جوار  در  و  شده  دور  منزلگاهم  از  نموده،  وداع  عیالم  و  اهل  با  افکنده،  تعب  به  را  بدنم 

َدُهـْم ِفـي َمَحـطٍّ َوِوثاٍق،  ْلـَت، ِلُتَخلِّ جَّ
َ
ـِذي أ ْرَت، َواْالََجـَل الَّ ـِذي َقـدَّ الَّ

َواْالَْغـٰالِل  ِق،  ْحـراٰ َواْالِ یـِع  ِر َوالضَّ َوَغّسـاٍق،  َوَحِمیـٍم  ـَم  َجَهنَّ َونـٰاِر 

ّیـاِم 
َ
أ ِفـي  اْلُمقـٰاِم  ُطـوِل  َمـَع  َوَصِدیـٍد،  ـوٍم  َوَزقُّ َوِغْسـِلیٍن  ْوثـٰاِق،  َواْالَ

ِتـي ٰالُتْبِقـي َوٰالَتـَذُر، َوِفـي اْلَحِمیـِم َواْلَجِحیـِم.  َلظـٰی َوِفـي َسـَقَر، َالَّ

ِئـرًا، ُموِقرًا  َتْیُتـَك زاٰ
َ
ِدي، أ سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و بگـو: یـٰا َسـیِّ

ـي ِبُوُفـوِدي ِإَلْیـَك، َوُبکٰائي َعَلْیـَك، َوَعِویلي  بِّ ُب ِإلـٰی َر َتَقـرَّ
َ
ُنـوِب، أ ِبالذُّ

ْن َتُکوَن 
َ
خـٰاُف َعلٰی َنْفِسـي، َرجـٰاَء أ

َ
َسـِفي َوُبکٰاِئـي، َومـٰا أ

َ
َوَحْسـَرتي، َوأ

ِلـي ِحجٰابـًا، َوَسـَندًا َوَکْهفـًا، َوِحـْرزًا َوشـٰاِفعًا، َوِوقٰاَیـًة ِمـَن الّنـاِر َغـدًا، 

ُکْم، َعلـٰی َذِلَك  ِلـي َوِلیَّ واٰ
ُ
ُکـْم، َوأ عـٰاِدي َعُدوَّ

ُ
ِذیَن أ ِلیُکـُم الَّ َنـا ِمـْن َمواٰ

َ
َوأ

ـُه َتعٰالٰی،  ْبَعُث ِإْن شـآَء اللَّ
ُ
ُمـوُت، َوَعَلْیـِه أ

َ
ْحیـٰی، َوَعلـٰی َذِلـَك أ

َ
أ

ُل ِفي  َؤمِّ
ُ
ِتي، َوأ ْهِلي، َوَبُعـْدُت ُشـقَّ

َ
ْعـُت أ ْشـَخْصُت َبَدِني، َوَودَّ

َ
َوَقـْد أ
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شما  به  که  دارم  طمع  و  را،  بازگشت  شما  حکومت  ایام  در  دارم  امید  و  دارم  نجات  آرزوى  شما 

بنگرم. شما  گذشته  پدران  همراه  به  پروردگارم  بهشت  در  شما  واالى  جایگاه  و 

آمده ام  خدا،  رسول  پسر  اى  حسین،  اى  اهللا،  عبد  ابا  اى 

دهم، قرار  خدا  نزد  شفیع  را  تو 

او  بر  که  را  فرشتگانى  را،  تو  حبیب  فرزند  دادم  قرار  تو  سوى  به  خود  شفیع  من  همانا  خداوندا 

تو  خشیت  از  آن ها  و  نمى شوند  خسته  و  نمى کنند  سستى  مى زنند،  فریاد  و  مى کنند  گریه  و  مى زنند  ضّجه 

بیمناکند و از عذاب تو حذر مى نمایند، روزها آنان را تغییر نمى دهد و از طرف حیر (حرم امام حسین7) 

نمى گریزند و پیوسته فریاد مى زنند و سرور و آقاى آنان آنچه آنها انجام مى دهند و حرکاتشان را مى بیند، دیدگان 

آنان به طور متصل اشکبار است و خشک نمى گردد و حزن ایشان شدید است به آتشى که خاموش نمى شود.

درخواست  تو  از  خداوندا 

نمى کند،  درخواست  هرگز  تو  غیر  از  که  ذلیلى  ناتوان  نواى  بى  فقیر  درخواست  مى کنم 

َظـِر ِإَلْیُکْم،  ْطَمُع ِفـي النَّ
َ
َة، َوأ ّیاِمُکـُم اْلَکـرَّ

َ
ْرُجـو ِفـي أ

َ
جـٰاَة، َوأ ِبُکـُم النَّ ُقْر

ي، َمـَع آبٰاِئُکـُم اْلمٰاِضیَن. بِّ َوِإلـٰی َمکٰاِنُکـْم َغـدًا، ِفي َجّنـاِت َر

ِجْئُتـَك  الّلـِه،  َرُسـوِل  ْبـَن  ُحَسـْیَن  یـٰا  َعْبِدالّلـِه،  بـٰا 
َ
أ یـٰا  مى گویـى:  و 

الّلـِه.  ِإَلـی  ِبـَك  ُمْسَتْشـِفعًا 

وَن  ِذیَن َیِضجُّ ْسَتْشـِفُع ِإَلْیَك ِبَوَلـِد َحِبیِبَك، َوِباْلَمٰالِئَکـِة الَّ
َ
ُهمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ُموَن، َوُهْم ِمْن َخْشـَیِتَك 
َ
َعَلْیـِه، َوَیْبُکوَن َوَیْصُرُخـوَن، ٰال َیْفُتُروَن َوٰال َیْسـأ

یّـاُم، َوٰال َیْنَهِزُموَن ِمْن  ُرُهـُم اْالَ ِبـَك َحـِذُروَن، ٰال ُتَغیِّ ُمْشـِفُقوَن، َوِمـْن َعذاٰ

ُبوَن،  ُدُهْم َیرٰی مٰا َیْصَنُعـوَن، َومٰا ِفیـِه َیَتَقلَّ ِحـي اْلَحْیِر َیْشـَهُقوَن، َوَسـیِّ َنواٰ

، َواْشـَتدَّ ِمْنُهُم اْلَحـَزُن ِبُحْرَقٍة ٰالُتْطفٰی.
ُ
َقـِد اْنَهَمَلْت ِمْنُهـُم اْلُعُیوُن َفٰالَتْرَقأ

َلَة 
َ
ْسـَئُلَك َمْسـأ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
سـپس دو دسـت خـود را بلنـد کـن و بگـو: أ

َلِتِه َغْیَرَك، 
َ
ـذي َلْم ُیـِرْد ِبَمْسـأ ِلیـِل، َالَّ اْلِمْسـِکیِن اْلُمْسـَتِکیِن، َاْلَعِلیـِل الذَّ



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۳۹۴

۱. سورۀ رعد، آیه۲۴.

کسى  تو  و  دریابى،  مرا  خود  لطف  به  که  مى خواهم  تو  از  مى گردد،  هالك  درنیابد  را  او  تو  رحمت  اگر 

اى  نباشم  پس  مى آمرزى،  را  گناهان  و  مى کنى  عطا  را  مغفرت  نمى گردانى،  امید  نا  را  سائل  که  هستى 

روى  و  کرده  کوچ  تو  سوى  به  که  کسانى  ترین  پست  از  نباشم  و  تو  نزد  تو  خلق  خوارترین  از  من  آقاى 

امیدم  گشته ام،  غریب  و  آمده  زیارت  به  و  دارم  طمع  و  امید  و  آرزو  من  حبیبت،  پسر  وسیله  به  آورده 

داده اى  اذن  و  نموده  خارج  خانه ام  از  مرا  چون  مرا،  مى کنى  کفایت  و  مى دهى  پاداش  که  است  این  تو  به 

مهربان. بخشنده  اى  است  من  بر  تو  تفّضل  و  تو  رحمت  باب  از  این  و  بیایم  محترم  مکان  به  این  که 

از  قبور  اهل  اى  شما  بر  سالم  شما،  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  شما  بر  سالم 

سرانجام  است  خوب  چه  و  نمودید  که  صبرى  به  شما  بر  سالم  مؤمنین،  دیار  اهل 

یاوران  و  خدا  یاوران  اى  شما  بر  سالم  الهى،  اولیاى  اى  شما  بر  سالم  شما،  سراى  این 

ِرَکِنـي ِبُلْطـٍف ِمْنـَك،  ْن ُتداٰ
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
َفـِإْن َلـْم ُتْدِرْکـُه َرْحَمُتـَك َعِطـَب، أ

ُنـوَب،  ـذي ٰال َیِخیـُب سـٰاِئُلَك، َوُتْعِطـي اْلَمْغِفـَرَة، َوَتْغِفـُر الذُّ ْنـَت الَّ
َ
َوأ

ْهـَوَن َمْن َوَفَد 
َ
ُکوُن أ

َ
ْهَوَن َخْلِقـَك َعَلْیَك، َوٰال أ

َ
َنا أ
َ
ِدي أ ُکوَننَّ یٰا َسـیِّ

َ
َفـٰال أ

ْبُت،  ْلـُت َوَرَجـْوُت َوَطِمْعـُت َوُزْرُت َواْغَتَر مَّ
َ
ِإَلْیـَك ِباْبِن َحِبیِبـَك، َفِإنِّي أ

ِذْنَت ِلي ِباْلَمِسـیِر 
َ
ْخَرْجَتِنـي ِمـْن َرْحِلـي، َفأ

َ
ْن ُتکٰاِفَیِنـي، ِإْذ أ

َ
َرجـٰاًء َلـَك أ

ًال ِمْنَك، یـٰا َرْحمٰاُن یـٰا َرِحیُم. ِإلـٰی ٰهـَذا اْلَمـکٰاِن، َرْحَمًة ِمْنـَك، َوَتَفضُّ

آنگاه آنچه مى توانى در دعا کوشش کن و زیاد دعا کن،
سپس از محل سر پوشیده بیرون بیا و در مقابل قبور شهدا بایست 

و به آن ها همه  اشاره کن و بگو:

ْهـَل اْلُقُبوِر 
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا أ ـٰالُم َعَلْیُکـْم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکٰاُتُه، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیُکْم (ِبمٰا َصَبْرُتـْم، َفِنْعَم ُعْقَبی  ْهِل ِدیٰاٍر ِمـَن اْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ِمـْن أ

ْنصٰاَر الّلِه، 
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ ْوِلیٰاَء الّلِه، َالسَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ الـّداِر)(۱)، َالسَّ
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۱. سورۀ آل عمران، آیه۱۴۶.

او، دین  یاوران  و  خدا  رسول  فرزند  یاوران  و  امیرالمؤمنین  یاوران  و  خدا  رسول 

«چه  فرمود:  مرتبه  بزرگ  و  عزیز  خداوند  که  طور  همان  هستید  خدا  یاران  شما  که  مى دهیم  گواهى 

راه  در  که  آسیب هایى  برابر  در  و  جنگیدند  آنان  همراه  به  فراوانى  الهى  دانشمندان  که  پیامبرانى  بسیار 

نشان  خود  از  ضعف  پس  نیاوردند».  فرود  تسلیم  سر  و  نشدند  ناتوان  و  نورزیدند  سستى  رسید  آنان  به  خدا 

ابدان  و  ارواح  بر  و  شما  بر  خدا  درود  نمودید.  مالقات  حق  راه  در  را  خدا  تا  نیاوردید  فرود  سر  و  ندادید 

خالف  خداوند  نیست،  آن  در  دگرگونى  و  خالف  که  الهى  وعده  به  را  شما  باد  بشارت  شما،  اجساد  و 

است. داده  وعده  که  را  خونى  انتقام  شما  وسیله  به  است  کننده  دریافت  خدا  و  نکند،  وعده 

و  شهدا  شما  داد،  اختصاص  اهللا  عبد  ابا  حضرت  براى  را  شما  خداوند  که  هستید  الهى  برگزیده هاى  شما 

سعادتمندانى هستید که نزد خدا سعادتمند شدید، و به درجات عالى بهشت فائز گردیدید که اهل آن پیر و 

فرسوده نمى شوند، و خشنودند به اقامت در دار السالم با کسى که نصرت و یارى اش نمودند. خداوند به شما 

پاداش دهد بهتر از پاداشى که به یاران مى دهد، پاداش کسانى که به همراه رسول خدا9 پایدارى نمودند. 

ْنصٰاَر ِدیِنِه،
َ
ْنصٰاَر اْبِن َرُسوِلِه، َوأ

َ
ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َوأ

َ
ْنصٰاَر أ

َ
ْنصٰاَر َرُسـوِلِه، َوأ

َ
َوأ

ْن ِمـْن َنِبیٍّ  یِّ
َ
: (َوَکأ ُه َعـزَّ َوَجـلَّ ْنصـٰاُر الّلـِه، َکمـٰا قـٰاَل اللَّ

َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

صٰاَبُهـْم ِفـي َسـِبیِل الّلـِه َومـٰا 
َ
یُّـوَن َکِثیـٌر َفمـٰا َوَهُنـوا ِلمـٰا أ بِّ قٰاَتـَل َمَعـُه ِر

َضُعُفـوا َوَمـا اْسـَتکٰاُنوا)(١)، َفمـٰا َضُعْفُتـْم، َوَمـا اْسـَتَکْنُتْم، َحّتـٰی َلِقیُتُم 

ِنُکْم  ْبداٰ
َ
ِحُکـْم َوأ ْرواٰ

َ
ـُه َعَلْیُکْم َوَعلـٰی أ ی اللَّ ، َصلَّ ـَه َعلٰی َسـِبیِل اْلَحـقِّ اللَّ

ـِذي ٰال ُخْلـَف َلـُه َوٰال َتْبِدیـَل، ِإنَّ  ْبِشـُروا ِبَمْوِعـِد الّلـِه الَّ
َ
ْجسـٰاِدُکْم، أ

َ
َوأ

َوَعَدُکـْم. مـٰا  ثـٰاَر  ِبُکـْم  ُمـْدِرٌك  ـُه  َواللَّ َوْعـَدُه،  ُیْخِلـُف  ٰال  ـَه  اللَّ

ُء،  ـَهداٰ ْنُتُم الشُّ
َ
ـُه ِالَِبـي َعْبـِد الّلـِه، أ ُکـُم اللَّ ـُة الّلـِه، ِاْخَتصَّ ْنُتـْم خٰاصَّ

َ
أ

َرجـٰاِت ِمـْن َجّنـاٍت  ُء، َسـَعْدُتْم ِعْنـَد الّلـِه، َوُفْزُتـْم ِبالدَّ ـَعداٰ ْنُتـُم السُّ
َ
َوأ

ـٰالِم َمَع َمْن  ِر السَّ ْهُلهـٰا َوٰال َیْهَرُمـوَن، َوَرُضـوا ِباْلُمقـٰاِم فـي داٰ
َ
ٰال َیْطَعـُن أ

َء َمْن َصَبَر َمَع َرُسـوِل الّلِه9، ٍن، َجزاٰ ْعواٰ
َ
ُه َخْیرًا ِمْن أ ُکـُم اللَّ َنَصْرُتـْم، َجزاٰ



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۳۹۶

همراه  به  سرایش  و  جوارش  در  کرامت  داد،  شما  به  که  وعده اى  به  کرد  وفا  خداوند 

روسفیدان. پیشواى  و  امیرمؤمنان  و  رسوالن  و  پیامبران 

از خدایى که مرا به سوى شما رهسپار نمود تا محل زمین خوردن شما و مقتل و قبر شما را به من نشان داد 

مى خواهم که شما را بر حوض کوثر به من نشان دهد در حالى که سیراب باشم، و دشمنان شما را به من نشان دهد 

در درك جهنم پایین ترین قسمت آن، زیرا که آنان از روى ظلم و ستم شما را کشتند و میراندن حق را اراده کردند 

و اموال شما را به غارت براى فرزند سمّیه و پسر هند جگر خوار بردند، از خدا مى خواهم که آن ها را به من نشان 

دهد در حالى که تشنه اند و به غل و زنجیر کشیده شده اند و به سوى جهّنم کشیده مى شوند.

سالم بر شما اى یاران خداوند و اى یاران پسر رسول او، از طرف من مادامى که باقى هستم و شب و روز 

باقى است. سالم بر شما پیوسته و دائم زمانى که فانى شوم و پوسیده گردم، حسرت و افسوس و سوز دل من 

بر شما است، هر کدام از موالیان و اراتمندان محّمد و آل محّمد: به چه مصیبتى دچار شدند به راستى مصیبت 

شما بزرگ و مختص شما و گسترده است، من نسبت به شما جزع و بى تابى مى کنم و به خاطر شما دردناك 

ِبّییـَن  النَّ َمـَع  ِرِه،  َوداٰ ِرِه  ِجـواٰ فـي  َمـِة  اْلَکراٰ ِمـَن  َوَعَدُکـْم  مـٰا  ـُه  اللَّ ْنَجـَز 
َ
أ

ِلیَن. ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن َوقٰاِئـِد اْلُغـرِّ اْلُمَحجَّ
َ
َواْلُمْرَسـِلیَن، َوأ

ْن 
َ
أ َمصٰاِرَعُکـْم،  ِنـي  راٰ

َ
أ َحّتـٰی  ِإَلْیُکـْم،  َحَمَلِنـي  ـِذي  الَّ ـَه  اللَّ ُل 

َ
ْسـأ

َ
أ

ْسـَفِل 
َ
َءُکـْم في أ ْعداٰ

َ
َینِـي أ یـَن، َوُیِر ًء ُمْرِویِّ َیــِنیُکْم َعَلـی اْلَحـْوِض ِرواٰ ُیِر

، َوَسـَلُبوُکْم  ُدوا ِإمٰاَتَة اْلَحقِّ راٰ
َ
ُهْم َقَتُلوُکْم ُظْلمـًا، َوأ َدْرٍك ِمـَن اْلَجِحیـِم، َفِإنَّ

ِظمـٰاًء  َیِنیِهـْم  ُیِر ْن 
َ
أ ـَه  اللَّ ُل 

َ
ْسـأ

َ
َفأ ْکبـٰاِد،  اْالَ ِکَلـِة  آ َواْبـِن  َة،  ُسـَمیَّ ِالْبـِن 

ُمْظَمِئیـَن ُمَسْلَسـِلیَن ُمَغْلَغِلیـَن، ُیسـٰاُقوَن ِإَلـی اْلَجِحیِم.

ي مـٰا َبِقیُت َوَبِقَي  ْنصٰاَر اْبِن َرُسـوِلِه، ِمنِّ
َ
ْنصـٰاَر الّلِه، َوأ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یٰا أ َالسَّ

يُّ 
َ
ِئمًا ِإذاٰ َفِنیـُت َوَبِلیُت َلْهِفـي َعَلْیُکْم، أ ـٰالُم َعَلْیُکْم داٰ هـٰاُر، َوالسَّ ْیـُل َوالنَّ اللَّ

ْت  ـٍد، َلَقـْد َعُظَمـْت َوَخصَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ صٰاَبـْت ُکلَّ َمْولـًی ِلُمَحمَّ
َ
ُمِصیَبـٍة أ

َنا ِبُکـْم َلُموَجـٌع َمْحُزوٌن، 
َ
َنا ِبُکـْم َلَجـِزٌع، َوأ

َ
ـْت ُمِصیَبُتُکـْم، أ ـْت َوَعمَّ َوَجلَّ
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و محزون هستم، و در مصائب شما مصیبت دیده و دلسوخته ام، گوارا باد بر شما آنچه به شما عطا شده، و 

گوارا باد بر شما آنچه به آن تحیت داده شده اید، فرشتگان بر شما گریستند و اطراف شما را احاطه کردند 

و در لشکرگاه شما ساکن گردیدند و در فتلگاه شما فرود آمدند و تقدیس نمودند و بال هاى خود را بر شما 

گسترانیدند، از شما تا روز قیامت جدایى ندارند و روز حشر و هنگام نشر، گرد شما طواف مى کنند و این 

رحمتى است از طرف پروردگار و شما به سبب آن به شرف دنیا و آخرت رسیدید، به سوى شما آمده ام از روى 

شوق و شما را زیارت نموده ام با ترس و بیم و هراس، از خدا مى خواهم که شما را به من نشان دهد بر حوض 

و در بهشت به همراه پیامبران و رسوالن، «و شهیدان و صالحان و آن ها خوب رفیقانى هستند.»

اى کسى که به سویش سفر کرده ام و 

به سوى او خارج گشته ام و به او پناه آورده ام و به جانب او قصد کرده و به سویش به واسطه پسر پیامبرش 

بخش. رهایى  آتش  از  و  گذار  مّنت  بهشت  به  من  بر  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  جسته ام،  تقرب 

پسر  و  تو  سوى  به  سفرم  و  سیر  واسطه  به  نما،  ترحم  سرایم  از  شدن  دور  و  من  غربت  به  خداوندا 

ْعِطیُتـْم، َوَهِنیئـًا َلُکْم مـٰا ِبِه 
ُ
َنـا ِبُکـْم َلُمصـٰاٌب َمْلُهـوٌف، َهِنیئـًا َلُکْم مـٰا أ

َ
َوأ

ْت  ْتُکْم، َوَسـَکَنْت ُمَعْسـَکَرُکْم، َوَحلَّ یُتـْم، َفَلَقـْد َبَکْتُکـُم اْلَمٰالِئَکـُة َوَحفَّ ُحیِّ

ٌق  ْجِنَحِتهٰا َعَلْیُکـْم، َلْیَس َلهـٰا َعْنُکْم ِفراٰ
َ
ـْت ِبأ َسـْت َوَصفَّ َمصٰاِرَعُکـْم، َوَقدَّ

ـٰالِق، َوَیـْوِم اْلَمْحَشـِر َوَیـْوِم اْلَمْنَشـِر، طٰاَفـْت َعَلْیُکـْم َرْحَمـٌة  ِإلـٰی َیـْوِم التَّ

َتْیُتُکـْم َشـْوقًا، َوُزْرُتُکـْم 
َ
ِخـَرِة، أ ْنیـٰا َواْالٰ ِمـَن الّلـِه، َوَبَلْغُتـْم ِبهـٰا َشـَرَف الدُّ

ْنِبیٰاِء  َیِنیُکـْم َعَلی اْلَحـْوِض، َو ِفـي اْلِجنٰاِن َمـَع اْالَ ْن ُیِر
َ
ـَه أ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
َخْوفـًا، أ

وَلِئَك َرِفیقًا)(۱).
ُ
ِء َوالّصاِلِحیَن َوَحُسـَن أ ـَهداٰ َواْلُمْرَسـِلیَن، (َوالشُّ

سـپس در حائـر دور بـزن در حالـى که مى گویـى: یٰا َمـْن ِإَلْیِه َوَفـْدُت، َوِإَلْیِه 

ْبُت، َصلِّ  ـِه َتَقرَّ َخَرْجـُت، َوِبِه اْسـَتَجْرُت، َوِإَلْیـِه َقَصْدُت، َوِإَلْیـِه ِباْبِن َنِبیِّ

ـِة، َوُفـَك َرَقَبتي ِمـَن الّناِر. ـٍد، َوُمـنَّ َعَلـيَّ ِباْلَجنَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ِري، َواْرَحْم َمِسـیري ِإَلْیـَك، َوِإَلی اْبِن َبتي، َوُبْعـَد داٰ ُهـمَّ اْرَحـْم ُغْر للَّ
َ
أ



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۳۹۸

خضوع و  پذیرفته  مرا  عذرخواهى  که  حالى  در  موفق  و  رستگار  مرا  بازگردان  و  کن  رحم  من  بر  حبیبت 

اندوه  و  گریه  و  فریاد  به  باشى،  داده  قرار  قبول  مورد  موالیم  و  سرور  و  امام  نزد  را  خشوعم  و 

کن رحم  آورده  روى  قلبم  به  که  جزعى  و  تابى  بى  به  و  فرما،  ترحم  من  خضوع  و  خشوع  و  تایى  بى  و 

و  نموده  تقویت  مرا  تو  شده،  خارج  منزل  از  او  سوى  به  من  به  لطفتت  به  و  من  بر  نعمتت  به 

قرار  کرامت  مورد  و  نموده  نگهدارى  مرا  روز  و  شب  در  و  ساخته اى  دور  من  از  را  موانع  و  مشکالت 

که  منزلى  هر  و  کرده ،  طى  که  را  صحرایى  هر  و  رفته  که  دیارى  هر  و  شکافته  که  را  دریایى  هر  داده اى، 

مقصد  به  را  من  تو  و  نشاندى  مرکب  بر  دریا  و  خشکى  در  مرا  تو  است،  بوده  تو  عنایت  به  آمده ام  فرود 

است  من  بر  تو  براى  منت  و  رسیدم،  تو  حفظ  و  تو  فضل  به  و  نمودى،  کفایت  و  دادى  توفیق  و  رساندى 

ستایشى  و  حمد  سزاوار  تو  من،  شخص  و  من  نام  و  است  مکتوب  تو  نزد  من  اثر  و  امور،  این  همه  در 

کرده اى. من  به  که  احسانى  و  نموده  من  به  که  الطافى  بر 

توسلم  من  از  بپذیر  و  کن،  رحم  التماسم  و  پیشگاهت  در  ایستادنم  و  تو  به  نسبت  من  قرب  به  خداوندا 

َوُخُضوِعـي  َمْعِذَرتـي  َقِبْلـَت  َقـْد  ُمْنِجحـًا،  ُمْفِلحـًا  ْقِلْبِنـي 
َ
َوأ َحِبیِبـَك، 

ِدي َوَمـْوٰالَي، َواْرَحـْم َصْرَخِتـي َوُبکٰاِئـي،  َوُخُشـوِعي ِعْنـَد ِإمٰاِمـي َوَسـیِّ

ي َوَجَزِعي، َوُخُشـوِعي َوُحْزني، َومٰا َقْد بٰاَشـَر َقْلِبي ِمـَن اْلَجَزِع َعَلْیِه،  َوَهمِّ

ِإّیـاَي،  َوِبَتْقِوَیِتـَك  ِإَلْیـِه،  َخَرْجـُت  ِلـي  َوِبُلْطِفـَك  َعَلـيَّ  َفِبِنْعَمِتـَك 

هـٰاِر ِلـي، َوِبِحْفِظـَك  ْیـِل َوالنَّ ـي، َوَکٰالَئِتـَك ِباللَّ َوَصْرِفـَك اْلَمْحـُذوَر َعنِّ

ٍد َوَفٰالٍة َسـَلْکُتهٰا، َوُکلَّ َمْنِزٍل  َمِتـَك ِإّیـاَي، َوُکلَّ َبْحـٍر َقَطْعُتـُه، َوُکلَّ واٰ َوَکراٰ

ْقَتِني  ْغَتِنـي، َوَوفَّ ِذي َبلَّ ْنـَت الَّ
َ
ْنـَت َحَمْلَتِنـي ِفي اْلَبــرِّ َواْلَبْحِر، َوأ

َ
َنَزْلُتـُه، َفأ

ـُة َلـَك َعَلـيَّ في  َوَکَفْیَتِنـي، َوِبَفْضـٍل ِمْنـَك َوِوقاَیـٍة َبَلْغـُت، َوکٰاَنـِت اْلِمنَّ

َثـِري َمْکُتـوٌب ِعْنَدَك، َواْسـِمي َوَشـْخِصي، َفَلـَك اْلَحْمُد 
َ
ـِه، َوأ َذِلـَك ُکلِّ

ْبَلْیَتِنـي، َواْصَطَنْعـَت ِعْنِدي.
َ
َعلـٰی مـٰا أ

ي  ِقـي، َواْقَبْل ِمنِّ ُهـمَّ َفاْرَحـْم ُقْربي ِمْنـَك، َوَمقٰاِمي َبْیَن َیَدْیـَك َوَتَملُّ للَّ
َ
أ
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سوى  به  آوردنم  وروى  خلق،  میان  از  ات  شده  اختیار  و  برگزیده  و  حبیبت  فرزند  واسطه  به  تو  سوى  به  را 

بازندارد  را  تو  و  کن،  عفو  سرزده  من  از  گذشته  در  که  بزرگى  گناهان  و  درگذر،  لغزش هایم  از  و  تو، 

غضب  در  من  از  اگر  و  داشته ام،  روا  خود  بر  که  ظلم هایى  و  من  گناهان  و  من  عیوب  از  مى دانى  آنچه 

توانایى. و  قادر  چیز  هر  بر  تو  که  بپذیر،  را  توبه ام  هستى  خشمگین  من  بر  اگر  و  شو،  راضى  من  از  هستى 

خداوندا مرا و پدر و مادرم را بیامرز «و به آن دو رحم کن همان طور که مرا در کودکى تربیت نمودند» و 

به آن ها ازطرف من پاداش نیکو مرحمت فرما، در مقابل احسان آن ها به ایشان احسان فرما و در برابر بدى هاى 

آن ها غفران خود را شامل حالشان فرما، خداوندا به رحمتت آن ها را وارد بهشت فرما و چهره آنان را بر عذابت 

حرام گردان و آرامگاه آنان را برایشان لذت بخش گردان، در قبرشان براى آن ها توسعه بده و بین من و آنان آشنایى 

بر قرار کن در قرارگاه رحمتت و جوار حبیبت حضرت محّمد ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد. 

ِهي  ـِلي ِإَلْیَك ِباْبـِن َحِبیِبَك َوَصْفَوِتـَك، َوِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقـَك، َوَتَوجُّ َتَوسُّ

ـي، َوٰال َیْمَنْعَك مٰا َتْعَلُم ِقْلِنـي َعْثَرِتي، َواْقَبْل َعِظیَم مٰا َسـَلَف ِمنِّ
َ
ِإَلْیـَك، َوأ

ِف َعلٰی َنْفِسـي، َوِإْن ُکْنَت ِلي مٰاِقتًا ْسـراٰ ُنوِب، َواْالِ ـي ِمَن اْلُعُیوِب َوالذُّ  ِمنِّ

، ِإنََّك َعلٰی ُکلِّ َشْيٍء َقِدیٌر.  ي، َوِإْن ُکْنَت َعَليَّ سٰاِخطًا َفُتْب َعَليَّ  َفاْرَض َعنِّ

یٰاِني َصِغیرًا)(۱)، َواْجِزِهمٰا  بَّ ، َو(اْرَحْمُهمٰا َکمٰا َر ُهمَّ اْغِفـْر ِلي َوِلواِلَديَّ للَّ
َ
أ

نـًا. ئٰاِت ُغْفراٰ ـیِّ ْحسـٰاِن ِإْحسـٰانًا، َوِبالسَّ ُهـمَّ اْجِزِهمـٰا ِباْالِ
للَّ
َ
ـي َخْیـرًا. أ َعنِّ

ْد  ِبـَك، َوَبرِّ ْم ُوُجوَهُهمٰا َعْن َعذاٰ ـَة ِبَرْحَمِتَك، َوَحـرِّ ْدِخْلُهَمـا اْلَجنَّ
َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ْفِنیِهمٰا في ُمْسـَتَقرٍّ  ْیِهمٰا، َوَعرِّ َعَلْیِهمـٰا َمضٰاِجَعُهمٰا، َواْفَسـْح َلُهمٰا فـي َقْبَر

ـُه َعَلْیـِه َوآِلِه.(۲) ي اللَّ ٍد َصلَّ ِر َحِبیِبـَك ُمَحمَّ ِمـْن َرْحَمِتـَك، َوِجـواٰ
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ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
َواْجَعـْل َعَملي خٰاِلصـًا ِلَوْجِهَك، یٰا أ

ݑ  ݔ (۲) ݐ
در مـزار کبیـر آمده اسـت: زمانـی که به سـرزمین کربال وارد شـدی در کنار 
نهر علقمه فرود آی، سـپس لباس سـفرت را بیرون آور و غسـل زیارت مسـتحب 
بجـای آور، و ایـن نیـت را بـرای ایـن غسـل بـه قلبت مـرور بده: «غسـل می کنم 
غسـل زیـارت امـام حسـین7 مسـتحبی قربـة الی اللـه» و نیـت مقارن بـا انجام 

غسـل باشـد، و بگـو در حالـی که غسـل می کنی:

ُه َعَلْیِه  ی اللَّ ِة َرُسوِل الّلِه َصلَّ ِبْسِم الّلِه َوِبالّلِه، َوفي َسِبیِل الّلِه، َوَعلٰی ِملَّ

ْر َقْلِبـي، َوَزِكّ َعَمِلي،  ـٍد، َوَطهِّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
َوآِلـِه. أ

ٍء  ْر َبَصـِري، َواْجَعـْل ُغْسـِلي َهذاٰ َطُهـورًا َوِحْرزًا، َوِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ َوَنـوِّ

ْحـَذُر، ِإنََّك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.
َ
َوُسـْقٍم َوآَفـٍة َوعٰاَهـٍة، َوِمْن َشـرِّ مٰا أ

هٰا،  ُنـوِب ُکلِّ ٍد، َواْغِسـْلِني ِمَن الذُّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ْر ِجْسـِمي َوَقْلِبي ِمـْن ُکلِّ آَفٍة ُیْمَحـُق ِبهٰا ِدیِني،  ثـٰاِم َواْلَخطٰایـٰا، َوَطهِّ َواْالٰ

مهربانان. ترین  مهربان  اى  بده،  قرار  خودت  براى  خالص  را  عملم  و 

او  بر  خدا  درود  که  ـ  خدا  رسول  آیین  بر  و  خدا  راه  در  و  خدا  کمک  به  و  خدا  نام  به 

و  گردان  پاکیزه  را  عملم  و  پاك  را  قلبم  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  ـ  باد  خاندانش  و 

آفت  و  بیمارى  و  درد  هر  شفاى  و  امان  و  کننده  پاك  مرا  غسل  این  و  بخش،  روشنایى  را  دیدگانم 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  بده،  قرار  مى کنم  حذر  آن  از  آنچه  شّر  از  نگهدارنده  و  عیب  و 

خطاهایم  و  لغزش ها  و  گناهانم  تمام  از  مرا  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

بگردان  پاك  مى گردد  نابود  آن  با  دینم  که  آفتى  هر  از  مرا  قلب  و  جسم  و  بده  شستشو 

۹۵ 
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۱. سورۀ مؤمنون، آیه۲۲.

روز  در  من  براى  را  آن  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  بده  قرار  شاهد  دستى ام  تهى  و  فقر  و  نیاز 

خداوندا  بخشیدى،  شرافت  و  داشتى  گرامى  مرا  آن  واسطۀ  به  که  است  جایگاهى  این  خداوندا 

ـ باد  او  بر  درود  که  ـ  رسولت  به  و  تو  به  ایمانم  حقیقت  بر  را  رغبتم  آن  در  مرا  کن  عطا  پس 

و  او  بر  خدا  درود  که  ـ  خدا  رسول  آیین  بر  و  خدا  راه  در  و  خدا  کمک  به  و  خدا  نام  به 

آورندگانى. فرود  بهترین  تو  که  آور  فرود  مبارکى  منزل  در  مرا  خداوندا  ـ  باد  خاندانش 

ـٍد، َواْجَعْلـُه ِلـي شـٰاِهدًا َیـْوَم  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

حٰاَجِتـي َوَفْقـِري َوفٰاَقِتـي، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر.

 پس سورة قدر را بخوان و وقتى از غسل فارغ شدى لباس پاکى 
بپوش، سپس رو به طرف حرم مطهر نما ـ که بر ساکن او سالم 
باد ـ با آرامش و وقار و فروتنى و ذّلت، و در حالى که اهللا اکبر، 
بر  صلوات  زیاد  و  مى گویى  اهللا  استغفر  و  اهللا،  سبحان  هللا،  الحمد 

پیامبر و خاندان پاك او مى فرستى.
ّ ݓ   

و  کن  درنگ  قدرى  رسیدى  مطّهر  حرم  ورودى  درب  به  وقتى   
چهار مرتبه تکبیر بگو، سپس بگو:

ْعِطِنـي ِفیـِه 
َ
ُهـمَّ َفأ للَّ

َ
ْفَتني. أ ْکَرْمَتِنـي ِبـِه َوَشـرَّ

َ
ُهـمَّ ِإنَّ َهـذاٰ َمقـٰاٌم أ للَّ

َ
أ

ـٰالُم. َالسَّ َعَلْیـِه  َوِبَرُسـوِلَك  ِبـَك  ِإیمٰاِنـي  َحِقیَقـِة  َعلـٰی  َرْغَبتـي، 

سپس پاى راست خود را پیش از پاى چپ داخل بگذار و بگو:
ُه  ی اللَّ ِة َرُسـوِل الّلـِه َصلَّ ِبْسـِم الّلـِه َوِبالّلـِه َوفي َسـِبیِل الّلـِه، َوَعلٰی ِملَّ

ْنَت َخْیـُر اْلُمْنِزِلیَن)(۱).
َ
ْنِزْلِنـي ُمْنَزًال ُمبـٰاَرکًا َوأ

َ
ُهمَّ (أ للَّ

َ
َعَلْیـِه َوآِلـِه. أ
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آورنده  پدید  آفریننده،  خداوند،  است  او  مى دهند.  قرار  او  شریک  آنچه  از  است  منّزه  خداوند  است، 

خداوندا همانا من به سوى تو روى آورده و به سوى تو خارج گشته و به سوى تو کوچ کرده و خود را در 

معرض خیر تو قرار دادم، و با زیارت حبیب حبیب تو به سوى تو تقّرب جستم، خداوندا مرا باز مدار از خیرى 

که نزد تو است به خاطر بدى و شّرى که نزد من است، خداوندا گناهانم را بیامرز و از بدى هاى من چشم 

بپذیر. مرا  خوبى هاى  و  فروریز  را  خطاهایم  و  فرما،  پوشى 

اگر این قرآن را بر کوهى نازل مى کردیم مى دیدى که از ترس پروردگار خاشع گشته و از هم مى پاشد 

او  نیست،  او  جز  معبودى  که  است  خدایى  او  بیندیشند *  آن  در  شاید  مى زنیم  مردم  براى  را  مثل ها  این  و 

منزه  و  فرمانروا  نیست،  او  جز  معبودى  که  است  خدایى  او  است *  مهربان  بخشندة  و  نهان  و  آشکار  داناى 

بزرگ  و  عظمت  شایسته  و  کننده  جبران  ناپذیر،  شکست  و  مراقب  بخش،  ایمنى  و  سالمت  عیب،  هر  از 

ـُه اْلخٰاِلـُق اْلبٰاِرُئ  ـُر ُسـْبحٰاَن الّلـِه َعّما ُیْشـرُِکوَن * ُهَو اللَّ اْلَجّبـاُر اْلُمَتَکبِّ

چهار  شدى  صحن  داخل  وقتى  شوى،  صحن  داخل  تا  برو  راه  سپس 
مرتبه تکبیر بگو و روى به قبله کن و دست هایت را باال ببر و بگو:

ْهـُت، َوِإَلْیَك َخَرْجُت، َوِإَلْیَك َوَفـْدُت، َوِلَخْیِرَك  ُهـمَّ ِإنِّي ِإَلْیَك َتَوجَّ للَّ
َ
أ

ُهـمَّ َفٰالَتْمَنْعِني َخْیَر  للَّ
َ
ْبُت. أ یـٰاَرِة َحِبیِب َحِبیِبَك ِإَلْیـَك َتَقرَّ ْضـُت، َوِبِز َتَعرَّ

ئٰاِتي،  ي َسـیِّ ْر َعنِّ ُهمَّ اْغِفـْر ِلي ُذُنوِبـي، َوَکفِّ للَّ
َ
مـٰا ِعْنَدَك ِلَشـرِّ مـٰا ِعْنـِدي. أ

ـي َخِطیئٰاتي، َواْقَبْل َحَسـنٰاِتي. َوُحطَّ َعنِّ

 سپس بخوان سورة حمد و معوذتین و «قل هو اهللا احد» و «إّنا 
انزلناه» و «آیۀ الکرسى» و آیات آخر سور حشر را:

عًا ِمْن َخْشـَیِة  ْیَتُه خٰاِشـعًا ُمَتَصدِّ
َ
ْنَزْلنـٰا ٰهَذا اْلُقـْرآَن َعلٰی َجَبٍل َلَرأ

َ
(َلـْو أ

ِذي  ـُه الَّ ـُروَن * ُهَو اللَّ ُهْم َیَتَفکَّ ُبهـٰا ِللّنـاِس َلَعلَّ ْمثـٰاُل َنْضِر الّلـِه َوِتْلـَك اْالَ

ُه  ِحیُم * ُهـَو اللَّ ْحَمـُن الرَّ ـهاَدِة ُهـَو الرَّ ٰال ِإَلـَه ِإّال ُهـَو عٰاِلـُم اْلَغْیـِب َوالشَّ

ـٰالُم اْلُمْوِمُن اْلُمَهْیِمـُن اْلَعزیُز  وُس السَّ ـِذي ٰال ِإَلـَه ِإّال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقـدُّ الَّ
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است. حکیم  و  عزیز  او  و 

هستند  او  گوى  تسبیح  است  زمین  و  آسمان ها  در  آنچه  است،  نیکو  نام هاى  او  براى  صورتگر،  و 

خلق  آفریننده  است،  یکتا  امور  تمام  در  که  است  خداوندى  سزاوار  ستایش  و  حمد 

خدا  درود  تعلیم،  بدون  است  عالم  چیز  هر  به  نیست  پنهان  آن ها  امور  از  چیزى  او  از  است، 

مخلوقات  تمام  سالم  و  او  سالم  و  مخلوقات  تمام  و  رسوالن  و  پیامبران  و  مالئکه  درود  و 

حضرت. آن  بیت  اهل  و  مصطفى  محّمد  حضرت  بر 

حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که به نعمتش شایسته ها را به کمال رسانید، حمد و ستایش سزاوار 

خداوندى است که نعمت بخشید بر من، و فضیلت حضرت محّمد و اهل بیتش را به من شناساند، درود خدا بر او 

و بر آنان و رحمت خدا و برکات او.

ِت َواْالَْرِض  ـمٰاواٰ ُح َلُه مـٰا فـي السَّ ُر َلـُه اْالَْسـمٰاُء اْلُحْسـنٰی ُیَسـبِّ اْلُمَصـوِّ

یـُز اْلَحِکیُم). َوُهـَو اْلَعِز

 و دو رکعت نماز به عنوان تحّیت حرم مطهر بخوان و براى نیت 
مى خوانم  مطّهر  حرم  تحّیت  «نماز  که  مى گذرانى  قلبت  به  آن 
مستحب قربًة الى اهللا» و هنگامى که از آن فارغ گشتى و تسبیحات 

گفتى، بگو:
هـٰا، خٰاِلـِق اْلَخْلـِق، َلـْم َیْعـُزْب  ُمـوِر ُکلِّ ِحـِد ِفـي اْالُ ـِه اْلواٰ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ُت الّلِه  ُموِرِهـْم، عٰاِلـِم ُکلِّ َشـْيٍء ِبَغْیـِر َتْعِلیـٍم، َوَصَلـواٰ
ُ
َعْنـُه َشـْيٌء ِمـْن أ

ْنِبیٰاِئـِه َوُرُسـِلِه َوَجِمیـِع َخْلِقـِه، َوَسـٰالُمُه َوَسـٰالُم 
َ
ُت َمٰالِئَکِتـِه َوأ َوَصَلـواٰ

ْهـِل َبْیِتـِه.
َ
ـٍد اْلُمْصَطفـٰی َوأ َجِمیـِع َخْلِقـِه َعلـٰی ُمَحمَّ

ْنَعَم 
َ
ـِذي أ ِه الَّ ـِذي ِبِنْعَمِتـِه َتِتمُّ الّصاِلحـٰاِت، َاْلَحْمـُد ِللَّ ـِه الَّ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ـُه َعَلْیـِه َوَعَلْیِهْم،  ـی اللَّ ْهـِل َبْیِتـِه، َصلَّ
َ
ـٍد َوأ َفِنـي َفْضـَل ُمَحمَّ ، َوَعرَّ َعَلـيَّ

َوَبَرکٰاُتـُه. الّلـِه  َوَرْحَمـُة 
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تو  و  ببندند،  او  سوى  به  سفر  بار  و  کنند  کوچ  او  سوى  به  که  اشخاص  هستى  کسى  بهترین  تو  خداوندا 

هر  براى  تو  و  شده اى،  زیارت  ترین  گرامى  تو  و  مى آیند  او  نزد  که  هستى  کسى  ترین  گرامى  من،  سرور  اى 

کسى که آید تحفه اى قرار داده اى، تحفۀ مرا به واسطه زیارت قبر ولیت و پسر دختر پیامبرت و حّجتت بر 

بده. قرار  آتش  از  من  رهایى  خلق، 

خداوندا بر محّمد و آل محّمد درود فرست و عملم را بپذیر و سعى و تالشم را پاداش ده، و این سیر و سفرم به 

سوى تو را مورد ترحم قرار بده، بدون اینکه من مّنتى بر تو داشته باشم، بلکه براى تو است مّنت بر من، زیرا براى من 

راه را به سوى زیارت ولّیت قرار دادى و فضل او را به من شناساندى، و مرا حفظ  کردى تا آنکه به مقصد رساندى. 

مکن  قطع  مرا  امید  و  ناکام  مرا  آرزوى  پس  امیدوارم،  تو  به  و  آمده ام  تو  نزد  به  من  خداوندا 

و  کند  چندان  دو  را  حسناتم  که  رضایتى  و  گذشته ام  گناهان  کفاره  را  آمدنم  این  بده  قرار  و 

مهربانان. ترین  مهربان  اى  حاجت هایم،  برآمدن  براى  راهى  و  خواسته هایم  به  رسیدن  براى  سببى 

را  گناهم  و  شده  داده  پاداش  را  تالشم  و  سعى  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

ْنَت 
َ
حـٰاُل، َوأ ْت ِإَلْیِه الرِّ جٰاُل، َوُشـدَّ ْنـَت َخْیُر َمـْن َوَفَد ِإَلْیـِه الرِّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ْکـَرُم َمـُزوٍر، َوَقـْد َجَعْلـَت ِلـُکلِّ آٍت ُتْحَفـًة، 
َ
، َوأ ِتـيٍّ

ْ
ْکـَرُم َمأ

َ
ِدي أ یـٰا َسـیِّ

ِتـَك َعلـٰی  ـَك، َوُحجَّ ـَك َواْبـِن ِبْنـِت َنِبیِّ یـٰاَرِة َقْبـِر َوِلیِّ َفاْجَعـْل ُتْحَفِتـي ِبِز

َخْلِقـَك، َفـکٰاَك َرَقَبِتـي ِمـَن الّناِر.

ْل َعَمِلي، َواْشـُکْر َسـْعِیي،  ـٍد، َوَتَقبَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

، ِإْذ َجَعْلَت  ي َعَلْیَك، َبْل َلَك اْلَمنُّ َعَليَّ ْهِلي ِبَغْیِر َمنٍّ ِمنِّ
َ
َواْرَحْم َمِسیِري ِمْن أ

ْغَتني. ْفَتِنـي َفْضَلـُه، َوَحِفْظَتني َحّتـٰی َبلَّ ـَك َوَعرَّ یـٰاَرِة َوِلیِّ ـِبیَل ِإلـٰی ِز ِلـَي السَّ

َملي، َوٰال َتْقَطْع َرجٰائي، َواْجَعْل 
َ
ْب أ ْلُتَك، َفٰالُتَخیِّ مَّ

َ
َتْیُتَك َوأ

َ
ُهمَّ َوَقْد أ للَّ

َ
أ

نًا ُتضٰاِعُف ِبِه َحَسـنٰاِتي،  َمِسـیري َهـذاٰ َکّفاَرًة ِلمٰا َقْبَلُه ِمـْن ُذُنوِبي، َوِرْضواٰ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ِئجي، یٰا أ یقـًا ِلَقضـٰاِء َحواٰ َوَسـَببًا ِلَنجـٰاِح َطِلبٰاِتي، َوَطِر

ٍد، َواْجَعْل َسـْعیي َمْشـُکورًا، َوَذْنبي  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ
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توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  بده،  قرار  رسیده  اجابت  به  را  دعایم  و  شده  پذیرفته  را  عملم  و  شده  آمرزیده 

خداوندا من تو را اراده نموده ام پس تو نیز مرا اراده نما، و من به تو روى آورده ام پس روى از من مگردان، 

به  من  زارى  و  ناله  به  من،  از  شو  راضى  پس  غضبناکى  من  از  اگر  و  بپذیر،  من  از  پس  نموده ام  قصد  را  تو  و 

مگردان. محروم  مرا  و  کن  رحم  درگاهت 

جانب  از  موهبتى  بالها  از  سالمتى  و  نقص ها)  و  عیب ها  همه  از  (سالمت  سالم  تویى  خداوندا 

خدا،  رسول  بر  سالم  بزرگوارى،  و  بزرگى  صاحب  اى  مى گردد،  بر  تو  سوى  به  سالم  و  است،  تو 

بر  مراقب  و  آیندگان  گشاینده  و  گذشتگان  دهنده  پایان  او،  الزمه  امور  و  او  وحى  بر  الهى  امین 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  سالم  باد  او  بر  و  آن ها،  تمامى 

و  اکبر  صّدیق  خدا،  رسول  برادر  و  خدا  بندة  امیرالمؤمنین  بر  سالم 

َمْغُفـورًا، َوَعَملـي َمْقُبوًال، َوُدَعائي ُمْسـَتَجابًا، ِإنََّك َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.

ي،  ْقَبْلـُت ِبَوْجهي ِإَلْیَك َفـٰال ُتْعِرْض َعنِّ
َ
ِرْدنـي، َوأ

َ
َرْدُتَك َفأ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

َواْرَحـْم  ـي،  َعنِّ َفـاْرَض  َماِقتـًا  ِلـي  ُکْنـَت  َوِإْن  ـي،  ِمنِّ ـْل  َفَتَقبَّ َوَقَصْدُتـَك 

ْبنـي. ِعـي ِإَلْیـَك َوٰالُتَخیِّ َتَضرُّ

ݒ ݐ   ݐ ݓ  ݓ  ݑ ݔ  ݐ  ݕ  ݐ ݖ
سپس راه برو تا قبر مبارك را ببینى، و وقتى آن را دیدى چهار 
مرتبه تکبیر بگو و روى خود را مقابل آن و قبله را بین دو کتف 

خود قرار بده و بگو:
ـٰالُم، یـٰا  ـٰالُم، َوِإَلْیـَك َیْرِجـُع السَّ ـٰالُم، َوِمْنـَك السَّ ْنـَت السَّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ِمیِن الّلِه َعلـٰی َوْحِیِه، 
َ
ـٰالُم َعلٰی َرُسـوِل الّلـِه، أ ِم، َالسَّ ْکـراٰ َذا اْلَجـٰالِل َواْالِ

ْمـِرِه، اْلخاِتِم ِلمٰا َسـَبَق، َواْلفٰاِتِح ِلَمـا اْسـَتْقَبَل، َواْلُمَهْیِمِن َعلٰی 
َ
َوَعزاِئـِم أ

ـٰالُم َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکاُتُه. ـِه، َوَعَلْیِه السَّ ٰذِلَك ُکلِّ

ْکَبِر، یِق اْالَ دِّ ِخي َرُسـوِلِه، الصَّ
َ
ِمیِراْلُمْوِمِنیَن، َعْبِد الّلِه َوأ

َ
ـٰالُم َعلٰی أ َالسَّ
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روسفیدان.  رهبر  و  پرهیزکاران  پیشواى  و  مسلمانان  سرور  اعظم،  فاروق 

میان  از  بهشت  اهل  جوانان  سرور  دو  حسین  امام  و  حسن  امام  بر  سالم 

طاهره  فاطمه  حضرت  بر  سالم  امت،  راهنمایان  و  هدایت  پیشوایان  بر  سالم  خلق،  تمامى 

عالمیان. زنان  سرور  صدیقه، 

ردیف  که  الهى  فرشتگان  بر  سالم  شده اند،  نازل  آسمان  از  که  الهى  فرشتگان  بر  سالم 

که  الهى  فرشتگان  بر  سالم  دارند.  عالمت  و  نشانه  که  الهى  فرشتگان  بر  درود  شده اند، 

هستند. مقیم  پروردگار  اذن  به  مطهر  حرم  این  در  که  الهى  فرشتگان  بر  سالم  زائرند، 

نوح  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خداوند  برگزیده  که  آدم  وارث  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  است،  خداوند  خلیل  که  ابراهیم  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداست،  پیامبر  که 

ِلیَن، ِقیَن، َوقاِئِد اْلُغرِّ اْلُمَحجَّ ِد اْلُمْسِلِمیَن، َوِإماِم اْلُمتَّ َواْلفاُروِق اْالَْعَظِم، َسـیِّ

ِة ِمَن اْلَخْلِق  ْهِل اْلَجنَّ
َ
َدْي َشـباِب أ ـٰالُم َعَلی اْلَحَسـِن َواْلُحَسْیِن، َسـیِّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلـی الّطاِهَرِة  ِة اْلُهَدی الّراِشـِدیَن، َالسَّ ِئمَّ
َ
ـٰالُم َعلٰی أ ْجَمِعیـَن. َالسَّ

َ
أ

َدِة ِنسـاِء اْلعاَلِمیَن. یَقِة، فاِطَمَة َسـیِّ دِّ الصِّ

ٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکِة الّلِه اْلُمْرِدِفیَن،  ٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکِة الّلِه اْلُمْنَزِلیَن، َالسَّ َالسَّ

یَن،  ّواِر ٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکِة الّلِه الزَّ ِمیَن، َالسَّ ٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکِة الّلِه اْلُمَسوِّ َالسَّ

ِذیَن ُهْم ِفي ٰهَذا اْلَمْشَهِد ِبِإْذِن الّلِه ُمِقیُموَن. ٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکِة الّلِه الَّ َالسَّ

ݒ ݐ   ݐ  ّ ݓ  ݑ ݐ  ݐ    ݑّ ݐ ݑ ݕ  ݐ ݖ
سپس راه برو تا در کنار قبر قرار گیرى و چون قرار گرفتى صورت 
خود را مقابل آن قرار بده به همان شکلى که هنگام دیدن آن قرار 

دادى و بگو:
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واِرَث ُنوٍح  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واِرَث آَدَم َصْفَوِة الّلِه، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واِرَث ِإْبراِهیـَم َخِلیـِل الّلِه، َالسَّ َنِبـيِّ الّلـِه، َالسَّ
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است،  خدا  روح  که  عیسى  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  کلیم  که  موسى  وارث  اى 

وارث  اى  تو  بر  سالم  است.  خدا  حبیب  که  محّمد9  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  پسندیده،  حسن  امام  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  وصى 

پرهیزکار،  نیکوکار  وصى  اى  تو  بر  سالم  صّدیق،  شهید  اى  تو  بر 

گزیدند،  اقامت  تو  سراى  در  و  شدند  وارد  تو  سراى  در  بر  که  ارواحى  بر  و  تو  بر  سالم 

آمده اند. گرد  تو  اطراف  که  فرشتگانى  بر  سالم 

گواهى مى دهم که تو نماز را به پا داشتى و زکات پرداختى و به خوبى ها امر نمودى و از زشتى ها نهى 

فرمودى، کتاب را آن گونه که شایسته است تالوت کردى، و در راه خدا به معنى واقعى کلمه جهاد نمودى، 

و بر اذیت و آزارها در اطاعت او صبر کردى و خدا را خالصانه پرستش نمودى تا دار فانى را وداع گفتى.

خدا لعنت کند گروهى را که به تو ستم نمودند، خدا لعنت کند گروهى را که تو را کشتند، و گروهى را که علیه تو 

کمک کردند، و گروهى را که تو را بى یاور رها کردند و گروهى را که تو را فراخواندند و اجابت ننمودند و گروهى 

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واِرَث ِعیسـٰی ُروِح الّلِه،  یـا واِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم الّلـِه، َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واِرَث  ـٍد َحِبیِب الّلـِه. َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واِرَث ُمَحمَّ َالسَّ

ـٰالُم  ، َالسَّ ِضيِّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واِرَث اْلَحَسـِن الرَّ َوِصـيِّ َرُسـوِل الّلـِه، َالسَّ

 ، ِقيُّ َهـا اْلَوِصيُّ اْلَبـرُّ التَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك أ یُق، َالسَّ دِّ ـِهیُد الصِّ َهـا الشَّ یُّ

َ
َعَلْیـَك أ

ناَخـْت ِبَرْحِلَك، 
َ
ـْت ِبِفناِئَك، َوأ ِتي َحلَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلـی اْالَْرواِح الَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة الّلـِه اْلُمْحِدِقیَن ِبَك. َالسَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکِر، َوَتَلْوَت اْلِکتٰاَب َحقَّ ِتٰالَوِتـِه، َوجٰاَهْدَت ِفي الّلِه َحقَّ 

تٰاَك اْلَیِقیُن.
َ
ِجهـٰاِدِه، َوَصَبْرَت َعَلی اْالَذٰی ِفي َجْنِبِه، َوَعَبْدَتُه ُمْخِلصًا َحّتٰی أ

ــًة  مَّ
ُ
ــَك]، َوأ ــًة َقَتَلْت مَّ

ُ
ــَك، [َوأ ــًة قٰاَتَلْت مَّ

ُ
ــَك، َوأ ــًة َظَلَمْت مَّ

ُ
ــُه أ ــَن اللَّ َلَع

ــًة  مَّ
ُ
ــَك، َوأ ــْم ُتِجْب ــَك َفَل ــًة َدَعْت مَّ

ُ
ــَك، َوأ ــًة َخَذَلْت مَّ

ُ
ــَك، َوأ ــْت َعَلْی عٰاَن

َ
أ
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را که به آن ها خبر شهادتت رسید و آن ها بدان خشنود گشتند و خداوند آن ها را به درك جهّنم ملحق نمود.

ساختند  منهدم  را  کعبه ات  و  نمودند  تکذیب  را  تو  فرستادگان  که  را  کسانى  کن  لعنت  خداوندا 

اهل  خون  سوزاندند،  را  تو  کتاب  و  نمودند  الحرام  بیت  حرمت  هتک  شمردند،  حالل  را  تو  حرام  و 

کشاندند، ذّلت  به  را  تو  مؤمن  بندگان  ساختند،  آشکار  را  فساد  تو  زمین  در  ریختند،  را  پیامبرت  بیت 

اولیاء  میان  در  نیکویى  یاد  من  براى  و  کن،  چندان  دو  آنان  بر  را  دردناك  عذاب  خداوندا 

نما، ملحق  آن ها  به  مرا  و  گردان،  من  محبوب  را  آنان  زیارتگاه  و  بده،  قرار  برگزیده ات 

مهربانان. ترین  مهربان  اى  بده،  قرار  آنان  با  مرا  آخرت  و  دنیا  در  و 

با  اکنون  دستم،  با  نمایم  تو  یارى  که  نکردم  درك  اگر  خدا،  رسول  پسر  اى  تو  بر  سالم 

من  هواى  و  رأى  و  بدن  و  دیده  و  گوش  را  تو  کرد  اجابت  تو،  سوى  به  کرده ام  کوچ  خود  یارى 

خدا بر  کنندگان  داللت  و  تو  از  بعد  است  باقى  که  جانشینى  براى  و  تو  براى  بودن  تسلیم  با 

ــِم. ــَدْرِك اْلَجِحی ــُه ِب ــُم اللَّ ْلَحَقُه
َ
ــِه، َوأ ــْت ِب ــَك َفَرِضَی ــا َذِل َبَلَغه

وا  ُبـوا ُرُسـَلَك، َوَهَدُمـوا َکْعَبَتـَك، َواْسـَتَحلُّ ِذیـَن َکذَّ ُهـمَّ اْلَعـِن الَّ للَّ
َ
أ

ْهِل 
َ
ُفوا ِکتاَبَك، َوَسـَفُکوا ِدماَء أ ْلَحُدوا ِفي اْلَبْیِت اْلَحراِم، َوَحرَّ

َ
َحَرَمـَك، َوأ

وا ِعبـاَدَك اْلُمْوِمِنیَن. ْرِضَك، َواْسـَتَذلُّ
َ
ْظَهُروا اْلَفسـاَد ِفي أ

َ
ـَك، َوأ َبْیـِت َنِبیِّ

ِلیـَم، َواْجَعـْل لي ِلسـاَن ِصْدٍق  ُهـمَّ َفضاِعـْف َعَلْیِهـُم اْلَعـذاَب اْالَ للَّ
َ
أ

ْلِحْقِنـي ِبِهـْم، 
َ
ـْب ِإَلـيَّ َمشـاِهَدُهْم، َوأ ْوِلیاِئـَك اْلُمْصَطَفْیـَن، َوَحبِّ

َ
ِفـي أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ِخـَرِة، یـٰا أ ْنیـا َواْالٰ َواْجَعْلِنـي َمَعُهـْم ِفـي الدُّ

خود  راست  دست  با  و  بگذار  قبر  بر  را  خود  چپ  دست  سپس 
اشاره کن و بگو:

ْدَرْکـُت ُنْصَرَتَك ِبَیِدي، 
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل الّلِه، ِإْن َلـْم َتُکْن أ َالسَّ

یي 
ْ
جاَبَك َسـْمعي َوَبَصري، َوَبَدني َوَرأ

َ
َنا ذا واِفٌد ِإَلْیَك ِبَنْصري، َقْد أ

َ
َفهـا أ

ِدّالِء َعَلی الّلِه  ْسـِلیِم َلَك، َوِلْلَخَلِف اْلباقي ِمْن َبْعِدَك، َواْالَ َوَهواَي َعَلی التَّ
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از فرزندانت، پس نصرت من براى شما آماده است تا آنکه خدا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است.

شهادت  من  همانا  خداوندا 

تو  گردیده،  فائز  تو  کرامت  به  او  است،  خلق  میان  از  ات  برگزیده  و  تو  حبیب  قبر  قبر،  این  که  مى دهم 

خلق  بر  خودت  حجت  را  او  و  نمودى،  عطا  را  پیامبران  مواریث  او  به  و  فرمودى  اکرام  شهادت  با  را  او 

را  بندگانت  تا  نمود  بذل  تو  راه  در  را  قلبش  خون  و  نکرد  کوتاهى  آن ها  دعوت  در  پس  دادى،  قرار 

فراخواند. رشد  و  هدایت  سوى  به  را  آن ها  و  دهد  نجات  تردید  و  شک  و  کورى  و  نادانى  و  گمراهى  از 

نمود اقدام  او  علیه  و  نمى شوى،  دیده  و  مى بینى  باالترى،  و  برتر  دیدگاهى  در  من  سرور  اى  تو  و 

فروخت  اندکى  بهاى  به  را  خود  آخرت  و  داد  فریب  را  او  دنیا  که  کسى 

اهل  که  را  بندگانى  و  آورد  غضب  و  خشم  به  را  تو  رسول  و  را  تو  و 

کن  لعنت  را  آن ها  خدایا  کرد،  پیروى  و  اطاعت  بودند  آتش  مستحق  و  وبال  و  وزر  حامل  و  نفاق  و  شقاوت 

دردناکى. عذاب  نما  عذاب  را  آن ها  و  فراوان  لعنت 

ُه َوُهَو َخْیـُر اْلحاِکِمیَن. ٌة، َحّتٰی َیْحُکـَم اللَّ ِمـْن ُوْلـِدَك، َفُنْصَرتي َلُکْم ُمَعـدَّ

نَّ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ُهمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
سـپس دو دست خود را به سـوى آسمان باال ببر و بگو: أ

ْکَرْمَتُه 
َ
ٰهـَذا اْلَقْبَر َقْبـُر َحِبیِبَك، َوَصْفَوِتَك ِمـْن َخْلِقَك، اْلفاِئِز ِبَکراَمِتـَك، أ

ًة َلـَك َعلٰی َخْلِقَك،  ْنِبیـاِء، َوَجَعْلَتُه ُحجَّ یَث اْالَ ْعَطْیَتـُه َمواِر
َ
ـهاَدِة، َوأ ِبالشَّ

ٰالَلِة  ْعـَوِة، َوَبَذَل ُمْهَجَتـُه ِفیَك، ِلَیْسـَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمـَن الضَّ ْعـَذَر ِفـي الدَّ
َ
َفأ

شـاِد. َوالرَّ اْلُهـدٰی  بـاِب  ِإلـٰی  ْرتِــیاِب،  َواْالِ ـِك  َوالشَّ َواْلَعمـٰی  َواْلَجهاَلـِة، 

دي، ِباْلَمْنَظـِر اْالَْعلٰی، َتـرٰی َوٰال ُتـرٰی، َوَقْد َتـواَزَر َعَلْیِه  ْنـَت یـٰا َسـیِّ
َ
َوأ

َمـِن اْالَْوَکِس،  ْنیا، َوبـاَع آِخَرَتُه ِبالثَّ ْتُه الدُّ ِفـي طٰاَعِتـَك ِمْن َخْلِقَك َمـْن َغرَّ

ْهَل 
َ
طـاَع ِمْن ِعبـاِدَك أ

َ
ـٰالُم، َوأ ْسـَخَط َرُسـوَلَك َعَلْیـِه السَّ

َ
ْسـَخَطَك َوأ

َ
َوأ

ُهـمَّ اْلَعْنُهْم  للَّ
َ
فـاِق، َوَحَمَلـَة اْالَْوزاِر، َاْلُمْسـَتْوِجِبیَن الّنـاَر. أ ـقاِق َوالنِّ الشِّ

ِلیمًا.
َ
ْبُهْم َعذابـًا أ َلْعنـًا َوِبیـًال، َوَعذِّ
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ُتُه»، خ. ۲. «أمیُن الّلِه َو ُحجَّ ْعلٰی»، خ. 
َ
۱. «ِعْنَد الَمَإلِ اْأل

سالم  اوصیاء،  وصّى  اى  تو  بر  سالم  پیامبران،  وارث  اى  تو  بر  سالم 

براهین  و  حّجت ها  را  آنان  خدا  که  ذرّیه ات  و  تو  خاندان  بر  و  تو  بر 

فرمود. مرحمت  مستقیم  صراط  و  نور  و  رسا  

است  عظیم  خدا  نزد  و  بزرگ  شما  مصیبت  قدر  چه  فدایت،  به  مادرم  و  پدر 

عظیم  و  است  بزرگ  قدر  چه  و  خدا،  رسول  نزد  عظیم  و  است  بزرگ  قدر  چه  و 

مخصوصًا. شیعیانت  نزد  عظیم  و  است  بزرگ  قدر  چه  و  الهى،  پیامبران  نزد 

تاریکى ها،  در  بودى  نورى  تو  که  مى دهم  شهادت  خدا،  رسول  پسر  اى  فدایت  به  مادرم  و  پدر 

و شهادت مى دهم که تو حجت خدا و امین او و خزانه دار علم او و وصى پیامبر او هستى، و شهادت مى دهم 

که تو تبلیغ نمودى و پیام حق را رساندى و خیر خواهى کردى و بر اذیت و آزار در اطاعت خدا صبر نمودى

و شهادت مى دهم که تو کشته شدى و از حق خود محروم شدى و حق تو را غصب کردند و به تو ظلم شد 

سپس دست چپ خود را پایین آور و با دست راست به قبر اشاره 
کن و بگو:

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َوِصـيَّ اْالَْوِصیاِء،  ْنِبیاِء، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واِرَث اْالَ َالسَّ

ـُه ِباْلُحَجـِج  ِذیـَن َحباُهـُم اللَّ ِتـَك، َالَّ یَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلـٰی آِلـَك َوُذرِّ َالسَّ

راِط اْلُمْسـَتِقیِم. ـوِر َوالصِّ اْلباِلَغـِة، َوالنُّ

َجلَّ 
َ
ْعَظَمهـا ِعْنَد الّلـِه، َوما أ

َ
َجـلَّ ُمِصیَبَتـَك َوأ

َ
ي، ما أ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ْعَظَمها 
َ
َجـلَّ ُمِصیَبَتـَك َوأ

َ
ْعَظَمهـا ِعْنـَد َرُسـوِل الّلـِه، َومـا أ

َ
ُمِصیَبَتـَك َوأ

ًة. ْعَظَمها ِعْنَد ِشـیَعِتَك خاصَّ
َ
َجـلَّ ُمِصیَبَتـَك َوأ

َ
ْنِبیـاِء الّلِه(١)، َوما أ

َ
ِعْنـَد أ

نَّـَك ُکْنـَت ُنـورًا ِفـي 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـي َیاْبـَن َرُسـوِل الّلـِه، أ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
ِبأ

ِمیُنُه(٢)، َوخـاِزُن ِعْلِمـِه، َوَوِصيُّ 
َ
ـُة الّلـِه َوأ نَّـَك ُحجَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ُلمـاِت، َوأ الظُّ

ْغـَت َوَنَصْحَت، َوَصَبْرَت َعَلـی اْالَذٰی في َجْنِبِه. نََّك َقْد َبلَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه، َوأ َنِبیِّ

نَّـَك َقـْد ُقِتْلـَت َوُحِرْمـَت، َو ُغِصْبـَت َو ُظِلْمـَت، َو َأْشـَهُد 
َ
ْشـَهُد أ

َ
َو أ
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و شهادت مى دهم که تو انکار شدى و مورد ستم قرار گرفتى و حق تو داده نشد و در راه خدا شکیبایى نمودى، و 

همانا تو تکذیب شدى و از حق خود کنار زده شدى و با تو بدرفتارى شد و تو تحّمل نمودى.

حق  به  قیام  و  کردى  هدایت  هستى،  راهنما  و  کننده  هدایت  پیشواى  و  امام  تو  که  مى دهم  شهادت  و 

دعوت  و  راستى  و  صدق  تو  گفتار  و  واجب  تو  اطاعت  که  مى دهم  شهادت  و  کردى.  عمل  بدان  و  نمودى 

نیکو  اندرز  و  پند  و  حکمت  با  پروردگارت   راه  به  را  مردم  و  نمودى  دعوت  حق  به  تو  و  است  حق  تو 

فراخواندى، ولى اجابت ننمودند، به اطاعت خدا امر فرمودى ولى اطاعت نشدى، و گواهى مى دهم که تو از

هستى. آن  اساس  و  پایه  و  زمین  رکن  و  آن  ستون  و  دین  ارکان 

هدایت  باب  و  تقوى  نشانه  تو  بیت  اهل  از  امامان  و  تو  که  مى دهم  شهادت  و 

و  مالئکه  و  مى گیرم  گواه  را  خدا  و  هستید  دنیا  اهل  بر  حجت  و  اطمنیان  مورد  آویز  دست  و 

مورد  در  هستم  شما  پیرو  و  مؤمنم  شما  به  من  که  مى گیرم  گواه  را  شما  و  را  رسوالنش  و  پیامبران 

پروردگارم. سوى  به  بازگشتم  و  کارم  پایان  و  دینم  احکام  و  خودم 

ي. بِّ َنْفِسـي، َوَشـراِئِع ِدیِنـي، َوَخواِتیـِم َعَمِلـي، َوُمْنَقَلِبـي ِإلـٰی َر

نَّـَك َقـْد 
َ
نَّـَك َقـْد ُجِحـْدَت َواْهُتِضْمـَت، َو َصَبـْرَت فـي ذاِت الّلـِه، َو أ

َ
أ

سـيَء ِإَلْیـَك َفاْحَتَمْلَت.
ُ
َك، َو أ ْبـَت، َو ُدِفْعَت َعْن َحقِّ ُکذِّ

ماُم الّراِشـُد اْلهـاِدي َهَدْیَت، َوُقْمـَت ِباْلَحقِّ َوَعِمْلَت  َك اْالِ
نَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

 ، ـْدُق، َوَدْعَوَتـَك اْلَحقُّ نَّ طاَعَتـَك ُمْفَتَرَضـٌة، َوَقْوَلـَك الصِّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِبـِه، َوأ

ـَك ِباْلِحْکَمـِة َواْلَمْوِعَظـِة  بِّ ، َوِإلـٰی َسـِبیِل َر نَّـَك َدَعـْوَت ِإَلـی اْلَحـقِّ
َ
َوأ

نَّـَك ِمْن 
َ
ْشـَهُد أ

َ
َمـْرَت ِبطاَعـِة الّلِه َفَلـْم ُتَطْع، َوأ

َ
اْلَحَسـَنِة َفَلـْم ُتَجـْب، َوأ

یـِن َوَعُمـوُدُه، َوُرْکـُن اْالَْرِض َوِعماُدها. َدعاِئـِم الدِّ

ْقوٰی، َوبـاُب اْلُهدٰی،  ْهـِل َبْیِتَك َکِلَمـُة التَّ
َ
ـَة ِمْن أ ِئمَّ نَّـَك َواْالَ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ـَه َوَمٰالِئَکَتُه  ْشـِهُد اللَّ
ُ
ْنیـا، َوأ ْهـِل الدُّ

َ
ـُة َعلـٰی أ َواْلُعـْرَوُة اْلُوْثقـٰی، َواْلُحجَّ

نِّـي ِبُکـْم ُمْوِمـٌن، َوَلُکـْم تاِبـٌع ِفـي ذاِت 
َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
ْنِبیـاَءُه َوُرُسـَلُه، َوأ

َ
َوأ
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۲. سورۀ آل عمران، آیه۵۳. ۱. «َرعّیته»، خ. 

و گواهى مى دهم که ادا نمودى از طرف خدا و رسول خدا در حالى که بسیار راستگو بودى، و گفتى در حالى که 

 امین بودى، و براى خدا و رسول او خیر خواهى نمودى در حالى که بسیار تالش کردى، و از این دنیا گذشتى در 

حالى که بر یقین کامل بودى، ترجیح ندادى گمراهى را بر هدایت، و میل ننمودى از حق به باطل، پس پاداش دهد 

تو را خداوند از طرف رعّیت تو بهترین پاداش را، و درود خدا بر تو درودى که غیر او نتواند شمارش کند و بر تو 

باد سالم و رحمت خدا و برکات او.

بر  فرستاد  درود  و  فرستادى  درود  او  بر  تو  که  طور  همان  مى فرستم  درود  او  بر  من  خداوندا 

پیوسته  و  فراوان  درودى  امامان،  تمامى  و  امیرالمؤمنین  و  رسوالنت  و  پیامبران  و  فرشتگان  او 

گشتیم  غایب  که  زمانى  و  ما  محضر  این  در  آید  بعضى  پى  در  آن  از  بعضى  که  پى  در  پى  و 

نباشد. برایش  پایانى  و  آن  براى  انقطاعى  که  درودى  حال،  همه  در  و 

از  فراوان  تحیت  و  سالم  ساعت  هر  در  و  ساعت  این  در  او  مطهر  جسد  و  مقدس  روح  به  خداوندا 

بنویس». گواهان  از  را  ما  پس  رسول،  از  کردیم  متابعت  یکتا «و  خداوند  به  آوردیم  ایمان  برسان،  من  طرف 

ِمینًا، 
َ
ْیَت َعـِن الّلِه َوَعـْن َرُسـوِلِه صاِدقًا، َوُقْلـَت أ دَّ

َ
نَّـَك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ِه َوِلَرُسـوِلِه ُمْجَتِهـدًا، َوَمَضْیَت َعلـٰی َیِقیٍن، َلـْم ُتْوِثْر َضٰالًال  َوَنَصْحـَت ِللَّ

ِتَك(١)  ـُه َعـْن َرِعیَّ َعلـٰی ُهـدًی، َوَلْم َتِمـْل ِمْن َحـقٍّ ِإلٰی باِطـٍل، َفَجزاَك اللَّ

ـٰالُم  ـُه َعَلْیـَك َصـٰالًة ٰالیُْحِصیهـا َغْیـُرُه، َوَعَلْیـَك السَّ ـی اللَّ َخْیـرًا، َوَصلَّ

َوَبَرکاُتـُه. الّلـِه  َوَرْحَمـُة 

ْیـَت َعَلْیِه، َوَصّلـٰی َعَلْیـِه َمالِئَکُتَك  ـي َعَلْیِه َکمـا َصلَّ َصلِّ
ُ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

َکِثیـَرًة  َصـٰالًة  ْجَمُعـوَن، 
َ
أ ـُة  ِئمَّ َواْالَ ِمیُراْلُمْوِمِنیـَن 

َ
َوأ َوُرُسـُلَك  ْنِبیـاُوَك 

َ
َوأ

ُمَتتاِبَعـًة ُمَتراِدَفـًة، َیْتَبـُع َبْعُضهـا َبْعضـًا، فـي َمْحَضِرنـا ٰهـذا، َوِإذا ِغْبنـا، 

َوَعلـٰیُکلِّ حـاٍل، َصـٰالًة َال اْنِقطـاَع َلهـا َوٰال َنفـاَد.

ي  ًة ِمنِّ ْغ ُروَحُه َوَجَسـَدُه ِفي سـاَعِتي  ٰهِذِه، َوِفي ُکلِّ سـاَعٍة، َتِحیَّ ُهـمَّ َبلِّ للَّ
َ
أ

ُسوَل َفاْکُتْبنا َمَع الّشاِهِدیَن)(٢) َبْعَنا الرَّ َکِثیَرًة َوَسـٰالمًا، آَمّنا ِبالّلِه َوْحَدُه، (َواتَّ
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۱. «َرحلي»، خ

سالم بر تو اى پسر رسول خدا، من آمده امـ  پدر و مادرم به فدایتـ  زائر و کوچ کننده به سوى تو، به سبب 

تو به سوى پروردگارت و پروردگارم روى آورده و توّجه نموده ام تا روا نماید به واسطه تو حوائجم را و عطا 

کند به واسطه تو درخواستم را، پس براى من نزد او شفاعت کن و شفیع من باش، من به راستى نزد تو آمده ام 

در حالى که از گناهانم گریزانم و از بدى عملم به سوى پروردگارم زارى کننده ام،  و در این جایگاهم امید 

رهایى از کیفر پروردگارم دارم و در طمع این هستم که پروردگارم مرا به واسطه تو از هالکت نجات دهد. 

تو  زیارت  از  دنیا  اهل  کرده ام،   کوچ  سویت  به  که  حالى  در  من  موالى  اى  تو  نزد  آمدم 

تو،  بر  تأسفم  و  تو  براى  فریادم  و  گریه  بوده،  تو  سوى  به  من  کردن  کوچ  ولى  گردانند  روى 

و  تو  به  افکندم،  اقامت  رحل  سرایت  در  بر  است،  تو  بر  من  سالم  و  درود  و  تو  براى  دلم  سوز  و  ناله  و 

ثبات  و  زائرم  که  حالى  در  آمده ام  و  خود،  عظیم  گناه  از  مى ترسم  آنچه  از  آورده ام  پناه  تو  پاك  مرقد 

مى نمایم. درخواست  را  تو  سوى  به  هجرت  در  قدم 

شما  سبب  به  و  مى زداید  را  اندوه  شما  سبب  به  تعالى  و  تبارك  خداوند  که  باورم  و  یقین  این  بر  من  و 

ي زاِئـرًا واِفدًا  مِّ
ُ
ْنَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
َتْیُتَك ِبأ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل الّلـِه، أ َالسَّ

ي، ِلُیْنِجَح ِلـي ِبَك َحواِئِجي، َوُیْعِطَیِني  بِّ َك َوَر بِّ هًا ِبَك ِإلٰی َر ِإَلْیـَك، ُمَتَوجِّ

بًا ِمْن  ِبَك ُسـْوِلي، َفاْشـَفْع ِلـي ِعْنَدُه، َوُکْن ِلـي َشـِفیعًا، َفَقْد ِجْئُتـَك هاِر

ِئ َعَمِلـي، راِجیـًا ِفـي َمْوِقفـي ٰهـَذا  ـي ِمـْن َسـیِّ بِّ ـًال ِإلـٰی َر ُذُنوِبـي ُمَتَنصِّ

دٰی. ي ِبَك ِمـَن الرَّ بِّ ْن َیْسـَتْنِقَذِني َر
َ
ي، طاِمعـًا أ بِّ اْلَخـٰالَص ِمـْن ُعُقوَبـِة َر

ْنیا،  ْهـُل الدُّ
َ
یاَرِتـَك أ َتْیــُتَك یـٰا َمـْوٰالَي واِفـدًا ِإَلْیـَك، ِإْذ َرِغـَب َعْن ِز

َ
أ

َسـفي، َوَلَك 
َ
َوِإَلْیـَك کاَنـْت ِرْحَلِتـي، َوَلـَك َعْبَرِتـي َوَصْرَخِتـي، َوَعَلْیَك أ

ْلَقْیـُت َرْحَلتـي(١) ِبِفناِئَك، 
َ
تـي َوَسـٰالمي، أ َنِحیبـي َوَزْفَرتـي، َوَعَلْیـَك َتِحیَّ

َتْیــُتَك زاِئرًا 
َ
خـاُف ِمْن َعِظیـِم ُجْرمـي، َوأ

َ
ُمْسـَتِجیرًا ِبـَك َوِبَقْبـِرَك، ِمّمـا أ

ْلَتِمـُس َثبـاَت اْلَقَدِم ِفـي اْلِهْجـَرِة ِإَلْیَك.
َ
أ

، َوِبُکْم َیْکِشـُف  ـُس اْلَهـمَّ ـَه َجـلَّ َثنـاُوُه، ِبُکـْم ُیَنفِّ نَّ اللَّ
َ
ْنـُت أ َوَقـْد َتَیقَّ
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۱. «َمراسیها»، خ.

مى گرداند  دور  دشوار  و  سخت  زمان  این  نامالئمات  از  را  ما  شما  واسطه  به  و  مى کند  برطرف  را  گرفتارى 

مى نماید،  نازل  را  خود  رحمت  باران  شما  واسطه  به  و  مى دهد  پایان  شما  به  و  کرد  آغاز  خداوند  شما  به  و 

را  کوه ها  شما  واسطه  به  و  برد،  فرو  خود  در  را  اهلش  اینکه  از  مى دارد  نگه  را  زمین  شما  واسطه  به  و 

آمرزش  و  حوائجم  برآمدن  در  پروردگارم  سوى  به  تو  واسطه  به  من  سرور  اى  بدارد،  ثابت  قرارگاهش  بر 

مى ترسم،  آن  از  نکنى  شفاعت  من  براى  اگر  مگردان،  امید  نا  زائرانت  میان  در  مرا  آورده ام،  روى  گناهانم 

حالى که  پاداش و آمرزش و خشنود در  عطا و بخشش و خیر و  مگر به  زائرانت بازنگردند  اى موالى من 

خاطر  به  شده ام  امید  نا  و  شده  رد  عملم  که  درحالى  و  گناهانم  سبب  به  محروم  و  شده   رد  بازگردم  من 

است. سرزده  من  از  گذشته  در  آنچه 

پس اگر حال من چنین باشد واى بر من، چه چیز مرا شقى ساخته و سعى و تالش مرا ناکام نموده، و 

درگمان نیکوى من به پروردگارم و به پیامبرم و به تو اى موالى من و به امامان از ذریه تو که سروران من 

هستند این است که محروم نگردم، پس براى من نزد پروردگارم شفاعت کن که به من عطا کند بهتر از آنچه 

ُه،  مـاِن اْلَکِلـِب، َوِبُکْم َفَتـَح اللَّ اْلَکـْرَب، َوِبُکـْم ُیباِعُدنـا َعـْن ناِئباِت الزَّ

ْحَمَة، َوِبُکْم ُیْمِسـُك  ُل الرَّ ُل اْلَغْیَث، َوِبُکـْم ُیَنـزِّ َوِبُکـْم َیْخِتـُم، َوِبُکْم ُیَنـزِّ

ـُه ِجباَلها َعلـٰی َمراِتِبها(١)، َوَقْد  ْهِلهـا، َوِبُکـْم ُیْثِبُت اللَّ
َ
ْن َتِسـیَخ ِبأ

َ
اْالَْرَض أ

دي ِفي َقضـاِء َحواِئجـي َوَمْغِفـَرِة ُذُنوبي،  ـي ِبَك یٰا َسـیِّ بِّ ْهـُت ِإلـٰی َر َتَوجَّ

ِخیَبـنَّ ِمـْن َبْیـِن ُزّواِرَك، َفَقـْد َخِشـیُت َذِلـَك ِإْن َلـْم َتْشـَفْع لـي،
َ
َفـٰال أ

َواْلَجـزاِء،  َواْلَخْیـِر  َواْلِحبـاِء،  ِباْلَعطـاِء  َمـْوٰالَي  یـٰا  ُزّواُرَك  َوٰالَیْنَصِرَفـنَّ 

ْنَصـِرُف َمْجُبوهـًا ِبُذُنوبـي، َمـْرُدودًا َعَلـيَّ َعَملي، 
َ
ضـا، َوأ َواْلَمْغِفـَرِة َوالرِّ

ـي. ْبـُت ِلمـا َسـَلَف ِمنِّ َقـْد ُخیِّ

ْخَیَب َسـْعیي، 
َ
ْشـقاني، َوأ

َ
َفـِإْن کاَنـْت  ٰهـِذِه حالـي، فاْلَوْیـُل لي مـا أ

ِتَك  یَّ ِة ِمـْن ُذرِّ ِئمَّ ـي، َوِبَك یـٰا َمـْوٰالَي، َوِباْالَ ي َوِبَنِبیِّ بِّ ـي ِبَر َوِفـي ُحْسـِن َظنِّ

ْعطٰی 
َ
ْفَضـَل ما أ

َ
ـي ِلُیْعِطَیِني أ بِّ خیـَب، َفاْشـَفْع لـي ِإلٰی َر

َ
ْن ٰال أ

َ
سـاداِتي، أ
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به یکى از زائرانت  کسانى که به سویت کوچ کرده اند عطا مى کند و به من مرحمت فرماید و اکرام نماید و 

تحفه و ارمغان بخشد بهتر از آنچه بر یکى از زائرانت و کسانى که به سویت کوچ کرده اند مى بخشد.

مى بینى  مرا  جایگاه  خداوندا 

ولیت  قبر  به  را  بردنم  پناه  و  مرا  زارى  و  ایستادنم  مى شنوى،  را  سخنم  و 

تو  بر  من  حال  و  مى دانى  من  سرور  اى  را  حوائجم  و  مى بینى  پیامبرت  پسر  و  حجتت  و 

آورده ام  روى  تو  به  تو  امین  و  حجتت  و  پیامبرت  فرزند  واسطه  به  نیست،  پنهان  و  پوشیده 

واسطه  به  مرا  پس  مى جویم،  تقرب  تو  رسول  و  تو  به  او  واسطه  به  که  حالى  در  تو  نزد  آمده ام  و 

برآورده  مرا  آرزوى  زیاتم  این  با  و  گردان،  مقربان  از  و  آبرومند  آخرت  و  دنیا  در  خودت  نزد  او 

فرما  روا  را  حوائجم  و  فرما  تفّضل  دارم  رغبت  و  میل  آنچه  به  و  ببخش  من  به  را  خواسته ام  و  ساز 

آنچه  جمیع  در  و  مگذار  ناکام  را  دعایم  و  مکن  قطع  را  امیدم  و  بازمگردان  محروم  مرا  و 

بندگانت  از  بده  قرار  مرا  و  بشناسان  من  به  را  اجابت  آخرت  و  دنیا  و  دین  امر  از  کردم  دعا 

َوُیْتِحَفِنـي  َوُیْکِرَمِنـي  َوَیْحُبَوِنـي  ِإَلْیـَك،  َواْلواِفِدیـَن  ُزّواِرَك،  ِمـْن  َحـدًا 
َ
أ

ِإَلْیـَك. َواْلواِفِدیـَن  ُزّواِرَك،  ِمـْن  َحـٍد 
َ
أ َعلـٰی  ِبـِه  َمـنَّ  مـا  ْفَضـِل 

َ
ِبأ

ُهمَّ َقْد َترٰی َمکاني، للَّ
َ
سپس دست هایت را به سوى آسمان باال ببر و بگو:  أ

ـِك،  َوِلیِّ ِبَقْبـِر  َوَمـٰالذي  عـي،  َوَتَضرُّ َمقامـي  َوَتـرٰی  َکٰالمـي،  َوَتْسـَمُع 

ِدي َحواِئجـي، َوٰال َیْخفـٰی  ـَك، َوَقـْد َعِلْمـَت یـٰا َسـیِّ ِتـَك َواْبـِن َنِبیِّ َوُحجَّ

ِمیِنَك، 
َ
ِتـَك َوأ ْهـُت ِإَلْیَك ِباْبـِن َرُسـوِلَك، َوُحجَّ َعَلْیـَك حاِلـي، َوَقْد َتَوجَّ

بـًا ِبـِه ِإَلْیَك َوِإَلـی َرُسـوِلَك، َفاْجَعْلِني ِبِه ِعْنـَدَك َوِجیهًا  َتْیُتـَك ُمَتَقرِّ
َ
َوَقـْد أ

َملـي، َوَهْب ِلي 
َ
یاَرِتي أ ْعِطِنـي ِبِز

َ
ِبیـَن، َوأ ِخَرِة َوِمـَن اْلُمَقرَّ ْنیـا َواْالٰ ِفـي الدُّ

ني  ْل َعَليَّ ِبَشـْهَوِتي َوَرْغَبِتـي، َواْقِض لي َحواِئِجـي، َوٰالَتُردَّ ُمنـاَي، َوَتَفضَّ

جاَبـَة ِفي َجِمیِع  ْفِني اْالِ ْب ُدعائـي، َوَعرِّ خاِئبـًا، َوٰالَتْقَطْع َرجاِئـي، َوٰالُتَخیِّ

ِخـَرِة]. َواْجَعْلِني ِمـْن ِعباِدَك  ْنیـا [َواْالٰ یـِن َوالدُّ ْمـِر الدِّ
َ
مـا َدْعَوُتـَك، ِمْن أ
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ُة الّلِه َو َامیُنُه»، خ. َك ُحجَّ نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ِتِه، أ َة الّلِه َواْبَن ُحجَّ ٰالُم َعَلْیَك یٰا ُحجَّ ۱. «َالسَّ

عافیت  در  که  کسانى  از  گرداندى،  را  وحوادث  فتنه ها   و  مرض ها  و  بالها  آن ها  از  که 

مى نمایى  بهشت  وارد  عافیت  در  و  مى میرانى  را  آن ها  عافیت  در  و  مى دارى   زنده  را  آن ها 

آنچه  اصالح  بر  خویش  لطف  به  بدار  موفق  مرا  و  مى دهى،  پناهشان  آتش  از  عافیت  در  و 

انعام  من  بر  آنچه  تمام  و  ثروتم  و  مال  و  برادران  و  فرزندان  و  عیال  و  اهل  و  خودم  درمورد  دارم  آرزو 

مهربانان. مهربان ترین  اى  نموده اى، 

سالم بر تو اى حجت خدا و امین او، و جانشین او 

در میان بندگانش و خزانه دار علمش و محل نگهدارى و حفاظت از سّرش، از طرف خداوند آنچه بدان امر شده 

بودى ابالغ نمودى و وفا کردى و ادا فرمودى و بر یقین از این دنیا گذشتى در حالى که به شهادت رسیدى و گواه 

بر اّمت بودى و خدا و رسولش براى تو شهادت دهنده اند، درود خدا و رحمت او بر تو باد.

تو  نزد  به  هجرت  در  قدم  ثبات  و  تو،  اطاعت  در  پناهنده ام  تو  به  ام،  تو  ارادتمند  من  موالى  اى  من 

و  مادر  و  پدر  تو  نزد  آمدم  خواهانم،  تو  واسطه  به  را  آخرت  در  منزلت  کمال  و  مى نمایم  درخواست  را 

ِمـَن  َواْالَْعـراَض،  َواْلِفَتـَن  ْمـراَض،  َواْالَ اْلَبٰالیـا  َعْنُهـُم  َصَرْفـَت  ِذیـَن  الَّ

َة في  ِذیـَن ُتْحِییِهـْم فـي عاِفَیـٍة، َوُتِمیُتُهـْم فـي عاِفَیـٍة، َوُتْدِخُلُهـُم اْلَجنَّ الَّ

ْق لـي ِبَمنٍّ ِمْنـَك َصٰالَح ما  عاِفَیـٍة، َوُتِجیُرُهـْم ِمـَن الّناِر فـي عاِفَیـٍة، َوَوفِّ

ْنَعْمَت 
َ
ْهلـي َوَوَلـِدي َوِإْخواني َومالـي، َوَجِمیِع مـا أ

َ
ـُل في َنْفسـي َوأ َومِّ

ُ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن. 
َ
، یـٰا أ ِبـِه َعَليَّ

ـَة الّلـِه  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و بگـو: َالسَّ

ْغَت  ِه، َبلَّ ِمیَنـُه(١)، َوَخِلیَفَتـُه فـي ِعبـاِدِه، َوخـاِزَن ِعْلِمِه، َوُمْسـَتْوَدَع ِسـرِّ
َ
َوأ

ْوَفْیـَت، َوَمَضْیـَت َعلٰی َیِقیٍن َشـِهیدًا 
َ
ِمْرَت ِبـِه، َوَوَفْیـَت َوأ

ُ
َعـِن الّلـِه مـا أ

َعَلْیـَك. َوَرْحَمُتـُه  الّلـِه  َصَلـواُت  َوَمْشـُهودًا،  َوشـاِهدًا 

ْلَتِمُس َثبـاَت اْلَقَدِم 
َ
َك، َالّالِئـُذ ِبَك فـي طاَعِتـَك، أ َنـا یـٰا َمـْوٰالَي َوِلیُّ

َ
أ

ْنَت 
َ
بي أ

َ
َتْیُتـَك ِبأ

َ
ِخَرِة ِبـَك، أ ِفـي اْلِهْجـَرِة ِعْنـَدَك، َوَکمـاَل اْلَمْنِزَلِة ِفـي اْالٰ



ݑ  ݐݔ  

۴۱۷

که  را  هدایتى  و  معترفم  و  عارف  تو  حق  به  که  حالى  در  زائر  عنوان  به  فدایت  به  فرزندم  و  مال  و  جان 

گمراهى  از  و  دارم   یقین  تو  فضل  به  و  مى دانم  واجب  را  تو  اطاعت  کننده ام،   متابعت  هستى  آن  بر  تو 

تو  پاك  ذریه  و  بزرگوار  پدران  والیت  و  تو  والیت  به  دارم،  علم  آن  به  و  آگاهم  تو  مخالفان 

داشتند  حضور  شما،  با  کردند  مخالفت  راو  شما  کشتند  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا  زده ام،   چنگ 

ولى به همراه شما جهاد ننمودند و حق شما را غصب کردند.

زائرى  هر  براى  آمدم،  شفاعتت  به  محتاج  آمدم،  غمناك  آمدم  اندوهگین  شما  نزد  خدا  رسول  پسر  اى 

که  هستم  شما  مهمان  و  شما  غالم  و  شما  زائر  من  است  رسیده  او  خدمت  آنکه  به  نسبت  است  حقى 

دارم  اخروى  و  دنیوى  نیازهاى  و  حاجت ها  من  و  شده ام  وارد  شما  سراى  و  صحن  در  و  رسیده  شما  خدمت 

من  براى  پروردگارم  و  پروردگارت  نزد  پس  آن ها،  شدن  برآورده  در  مى آورم  روى  خدا  به  شما  واسطه  به 

ضرر  کنى  عطا  را  آن  اگر  که  بزرگ ترم  حاجت  شدن  برآورده  و  آن ها  همۀ  شدن  برآورده  در  کن  شفاعت 

و  کنى،  عطا  آنچه  من  به  نمى بخشد  سودى  بازدارى  را  آن  اگر  و  بازدارى،  من  از  را  آنچه  من  به  نمى زند 

ِبعـًا ِلْلُهـَدی  ـَك عاِرفـًا، ُمتَّ ـي َوَنْفِسـي َومالـي َوَوَلـِدي زاِئـرًا، َوِبَحقِّ مِّ
ُ
َوأ

ْنـَت َعَلْیِه، ُموِجبـًا ِلطاَعِتَك، ُمْسـَتْیِقنًا َفْضَلَك، ُمْسـَتْبِصرًا ِبَضٰالَلِة 
َ
ـِذي أ الَّ

ِتـَك  یَّ ـکًا ِبِوٰالَیِتـَك، َوِوٰالَیـِة آباِئـَك َوُذرِّ َمـْن خاَلَفـَك، عاِلمـًا ِبـِه، ُمَتَمسِّ

َفَلـْم  َوَشـِهَدْتُکْم  َوخاَلَفْتُکـْم،  َقَتَلْتُکـْم  ـًة  مَّ
ُ
أ ـُه  اللَّ َلَعـَن  ٰال 

َ
أ یـَن،  الّطاِهِر

ُکْم. ُتجاِهـْد َمَعُکـْم، َوَغَصَبْتُکـْم َحقَّ

َتْیُتـَك ُمْفَتِقرًا 
َ
َتْیُتـَك َمْغُمومـًا، َوأ

َ
َتْیُتـَك َیاْبـَن َرُسـوِل الّلِه َمْکُروبـًا، َوأ

َ
أ

َنـا زاِئـُرَك َوَمـْوٰالَك 
َ
تـاُه، َوأ

َ
ِإَلـی َشـفاَعِتَك، َوِلـُکلِّ زاِئـٍر َحـقٌّ َعلـٰی َمـْن أ

ْنیا  َوَضْیُفـَك، َالّنـاِزُل ِبـَك، َواْلحالُّ ِبِفناِئَك، َولـي َحواِئٌج ِمـْن َحواِئِج الدُّ

ـُه ِإَلـی الّلـِه في ُنْجِحهـا َوَقضاِئها، َفاْشـَفْع لـي ِعْنَد  َتَوجَّ
َ
ِخـَرِة. ِبـَك أ َواْالٰ

تي  ها، َوَقضـاِء حاَجِتي اْلُعْظمـٰی، َالَّ ي فـي َقضاِء َحواِئِجـي ُکلِّ بِّ ـَك َوَر بِّ َر

ْعطاني 
َ
ِني مـا َمَنَعنـي، َوِإْن َمَنْعَتِنیها َلْم َیْنَفْعِنـي ما أ ْعطاِنیهـا َلـْم َیُضرُّ

َ
ِإْن أ
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۱. سورۀ آل عمران، آیه۵۳.

همه  به  رسیدن  براى  من  بر  گذاشتن  منت  و  باالتر  درجات  به  یافتن  راه  و  دوزخ  آتش  از  یافتنم  رهایى  آن 

ناپسندها  تمام  گرداندن  و  خواهش ها  و  تمنّیات  و  آرزوها  و  خواسته ها 

و  کرده اى  عطا  من  بر  آنچه  وهمه  ومال   برادران   و  فرزندان  و  عیال  و  اهل  از  و  من  از 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  مى باشد  بخشیده اى 

حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که مرا زائر 

پسر پیامبرش قرار داد و شناخت فضیلت او و اقرار به حق او و گواهى دادن به اطاعت او را روزى من گردانید 

«پروردگارا ایمان آوردیم به آنچه نازل فرمودى و از فرستاده ات متابعت نمودیم، ما را در زمره گواهان بنویس» 

سالم بر تو اى پسر رسول خدا. خدا لعنت کند آنکه تو را کشت و خدا لعنت کند آنکه تو را بى یار رها کرد، 

و خدا لعنت کند آنکه جامه از تنت ربود، خدا لعنت کند آن را که تیر به طرف تو رها کرد و کسى را که بر 

تو نیزه زد، و کسانى را که یکدیگر را علیه تو کمک کردند، و لعنت خدا بر لشکرکشندگان به سوى تو، و لعنت 

خدا بر آنکه تو را از آشامیدن آب فرات مانع گردید، و لعنت خدا بر آنکه تورا فراخواند و نیرنگ زد و تو را تنها 

ِبَجِمیـِع  َعَلـيَّ  ـِة  َواْلِمنَّ اْلُعلـٰی،  َرجـاِت  َوالدَّ الّنـاِر،  ِمـَن  َرَقَبِتـي  ِفـکاِك 

ُسـْوِلي َوَرْغَبِتـي، َوَشـَهواِتي َوِإراَدِتـي َوُمنـاَي، َوَصـْرِف َجِمیـِع اْلَمْکُروِه 

ْهِلـي َوَوَلـِدي َوِإْخوانـي َومالـي َوَجِمیـِع مـا 
َ
ـي، َوَعـْن أ َواْلَمْحـُذوِر َعنِّ

ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة الّلـِه َوَبَرکاُتُه. ، َوالسَّ ْنَعـَم َعَليَّ
َ
أ

ـذي َجَعَلِنـي ِمـْن  ـِه الَّ سـپس سـر خـود را بلنـد کـن و بگـو: َاْلَحْمـُد ِللَّ

ـهاَدَة ِبطاَعِتِه،  ِه، َوالشَّ ْقراَر ِبَحقِّ ـِه، َوَرَزَقِني َمْعِرَفَة َفْضِلـِه، َواْالِ ُزّواِر اْبـِن َنِبیِّ

الّشـاِهِدیَن)(۱) َمـَع  َفاْکُتْبنـا  ُسـوَل  الرَّ َبْعَنـا  َواتَّ ْنَزْلـَت 
َ
أ ِبمـا  آَمّنـا  نـا  بَّ (َر

ـُه  ـُه قاِتِلیـَك، َوَلَعـَن اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل الّلـِه. َلَعـَن اللَّ َالسَّ

خاِذِلیـَك، َوَلَعـَن الّلـِه سـاِلِبیَك، َوَلَعـَن َمـْن َرمـاَك، َوَلَعَن َمـْن َطَعَنَك، 

یَن ِإَلْیـَك، َوَلَعـَن َمـْن َمَنَعـَك  َوَلَعـَن اْلُمِعیِنیـَن َعَلْیـَك، َوَلَعـَن الّسـاِئِر

ُه  ـَك َوَخَذَلـَك، َوَلَعـَن اللَّ ُشـْرَب مـاِء اْلُفـراِت، َوَلَعـَن َمـْن َدعـاَك َوَغشَّ
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رها کرد، لعنت خدا بر پسر هند جگوخوار و لعنت خدا بر پسر او که بر تو ظلم کرد و انتقامش گرفته نشد، و 

لعنت خدا بر مددکاران و پیروان و یاران ودوستان ایشان و کسى که براى آن ها تأسیس نمود و زمینه را فراهم کرد، 

خداوند قبرهاى آنان را پر از آتش کند، و سالم بر تو ـ پدر و مادرم به فدایت، رحمت خدا و برکات او بر تو باد.

مهیا  و  آماده  من  پروردگارا  او،  کمک  و  پاداش  و  عطا  و  بخشش  و  جود  امید  به  کند  کوچ 

ولّى  قبر  سوى  به  کرده ام  کوچ  و  تو،  سوى  به  برداشته  سفر  بنه  و  بار  و  گشته  مجهز  و 

عطا  و  جود  و  بخشش  و  کمک  امید  به  مى جویم  تقرب  تو  سوى  به  او  زیارت  به  و  تو 

مرا  امیدوارم،  تو  واسعه  آمرزش  و  کریمانه  عفو  به  که  من  خداوندا  تو.  پاداش  و 

امامى  قبر  و  خواهانم  است  تو  نزد  آنچه  و  نموده  قصد  تو  سوى  به  بازمگردان،  ناامید 

آخرت  و  دنیا  در  او  خاطر  به  خودت  نزد  مرا  نموده ام،   زیارت  ساخته اى  واجب  من  بر  را  اطاعتش  که 

ْعواَنُهْم 
َ
ـُه أ ـِذي َوَتـَرَك. َوَلَعـَن اللَّ ـُه اْبَنُه الَّ ْکبـاِد، َوَلَعـَن اللَّ ِکَلـِة اْالَ اْبـَن آ

ـُه  اللَّ َوَحَشـا  َلُهـْم،  ـَس  سَّ
َ
أ َوَمـْن  یِهـْم،  َوُمِحبِّ ْنصاَرُهـْم 

َ
َوأ ْتباَعُهـْم 

َ
َوأ

ـي، َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکاُتُه. مِّ
ُ
ْنَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك، ِبأ ُقُبوَرُهـْم نـارًا، َوالسَّ

سپس از نزد قبر به کنارى برو و روى خود به سوى قبله کن و 
دستهایت را به سوى آسمان باال ببر و بگو: 

ِرْفـِدِه َوجاِئَزِتـِه، َوَنواِفِلـِه َوَفواِضِلِه َوَعطایـاُه، َفِإَلْیَك یٰا َربِّ کاَنـْت َتْهِیَئِتي  

ـَك َوَفْدُت،  [َوَتْعِبَئِتـي]، َوِإْعـداِدي َواْسـِتْعداِدي َوَسـَفري، َوِإلـٰی َقْبِر َوِلیِّ

ْبـُت، َرجـاَء ِرْفـِدَك َوَجواِئـِزَك، َوَنواِفِلـَك َوَعطایـاَك  یاَرِتـِه ِإَلْیـَك َتَقرَّ َوِبِز

َمْغِفَرِتـَك،  َوواِسـَع  َعْفـِوَك،  یـَم  َکِر َرَجـْوُت  َوَقـْد  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ َوَفواِضِلـَك. 

َرْدُت، َوَقْبـَر ِإماِمـَي 
َ
نـي خاِئبـًا، َفِإَلْیـَك َقَصـْدُت، َومـا ِعْنـَدَك أ َفـٰال َتُردَّ

ْنیا  ْوَجْبـَت َعَليَّ طاَعَتـُه ُزْرُت، َفاْجَعْلِني ِبـِه ِعْنَدَك َوِجیهـًا ِفي الدُّ
َ
ـذي أ الَّ

مخلوقى  سوى  به  تا  برداشته  سفر  بنه  و  بار  و  گشته  مهیا  و  آماده  کس  هر  خداوندا 
َعـدَّ َواْسـَتَعدَّ ِلِوفاَدٍة ِإلـٰی َمْخُلـوٍق، َرجاَء 

َ
، َوأ

َ
ـأ  َوَتَعبَّ

َ
ـأ ُهـمَّ َمـْن َتَهیَّ للَّ

َ
أ
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را  حاجت هایم  تمام  او  خاطر  به  و  کن  عطا  را  خواسته هایم  تمام  او  خاطر  به  و  آبرومندگردان، 

کن  رحم  من  بیچارگى  و  ضعف  به  و  مگردان  ناکام  را  دعایم  و  مکن  قطع  را  امیدم  و  فرما  برآورده 

وامگذار. مخلوقاتت  از  یکى  به  و  خودم  به  مرا  و 

گشته  مبتال  خطاهایم  به  و  کرده  قطع  را  حّجتم  و  نموده  الل  مرا   گناهانم  من،  موالى 

کار،  گنه  ذلیالن  جایگاه  در  را  آن  و  افکنده  هالکت  به  را  خود  و  مى باشم  عملم  گرو  در  و 

که جرأت نموده بر تو و امر و فرمان تو را ترك کرده و مغرور به (رحمت) تو گشته و وعده تو را سبک 

شمرده متوّقف ساخته ام و مرا به هالکت افکنده جرم زشتى که از من سرزده و بدى نظرم نسبت به خودم، 

نما  ترحم  دیدگانم  اشک  به  و  بگیر  نادیده  را  لغزشم  و  کن،  رحم  من  پشیمانى  و  من  تضرع  به  پس 

عفوت  با  و  من  بدى  بر  احسانت  با  و  من  جهل  بر  بردباریت  و  حلم  با  و  بپذیر،  مرا  عذرخواهى  و 

کن  رحم  من  بر  پس  ناچیزم،  و  ضعیف  عمل  از  مى کنم  ِشکوه  تو  سوى  به  و  بده،  پاسخ  من  جرم  بر 

مهربانان. ترین  مهربان  اى 

ْعِطنـي ِبـِه َجِمیـَع ُسـْولي، َواْقِض ِلي ِبـِه َجِمیـَع َحَوآِئجي، 
َ
ِخـَرِة، َوأ َواْالٰ

ـَة ِحیَلِتـي،  ـْب ُدعائـي، َواْرَحـْم َضْعِفـي، َوِقلَّ َوٰالَتْقَطـْع َرجائـي، َوٰالُتَخیِّ

َحٍد ِمـْن َخْلِقَك.
َ
َوٰال َتِکْلِنـي ِإلـٰی َنْفِسـي َوٰال ِإلـٰی أ

ِتي، َواْبُتِلیـُت ِبَخِطیَئِتي،  ْفَحَمْتِني ُذُنوِبي، َوَقَطَعـْت ُحجَّ
َ
َمـْوٰالَي َفَقـْد أ

ِذّالِء اْلُمْذِنِبیَن،  ْوَبْقُت َنْفِسـي، َوَوَقْفُتهـا َمْوِقـَف اْالَ
َ
َواْرُتِهْنـُت ِبَعَمِلـي، َوأ

یَن  َاْلُمْسـَتِخفِّ ِبـَك،  یـَن  َاْلُمْغَترِّ ْمـَرَك، 
َ
أ َالّتاِرِکیـَن  َعَلْیـَك،  َاْلُمْجَتِرِئیـَن 

ْوَبَقنـي مـا کاَن ِمْن َقِبیـِح ُجْرمي َوُسـوِء َنَظري ِلَنْفسـي، 
َ
ِبَوْعـِدَك، َوَقـْد أ

َواْقَبـْل  َعْبَرِتـي،  َواْرَحـْم  َعْثَرِتـي،  ِقْلِنـي 
َ
َوأ َوَنداَمتـي،  عـي  َتَضرُّ َفاْرَحـْم 

َمْعِذَرِتـي، َوُعـْد ِبِحْلِمـَك َعلـٰی َجْهِلـي، َوِبِإْحسـاِنَك َعلـٰی ِإسـاَءِتي، 

َفاْرَحْمِنـي َعَمِلـي،  َضْعـَف  ْشـُکو 
َ
أ َوِإَلْیـَك  ُجْرمـي،  َعَلـی  َوِبَعْفـِوَك 

ْرَحَم الّراِحِمیَن.
َ
 یٰا أ
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این  و  معترفم،  خود  خطاى  به  و  اقرار  خود  گناه  به  من  که  بیامرز  مرا  خداوندا 

کن  برطرف  را  اندوهم  و  بپذیر  مرا  توبه  پس  است.  من  پیشانى  جلوى  موهاى  و  دست 

قبر  کنار  در  ایستادنم  و  سرزده  من  از  آنچه  بر  تأسفم  و  من  خضوع  و  خشوع  به  و 

پشتیبان  و  گاه  تکیه  و  من  امید  تو  کن.  رحم  پیشگاهت  در  خوارى ام  و  ذلت  و  ولّیت 

و همه دار و ندار من هستى، پس مرا محروم بازمگران و عملم را بپذیر و عیوبم را بپوشان و ترس و وحشتم 

من. سرور  اى  مکن  قطع  مرا  امید  خالیق  میان  از  و  مگردان  ناکام  مرا  و  بخش  ایمنى  را 

خداوندا در کتاب نازل شده بر پیامبر فرستاه شده ات ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ فرموده اى : 

«مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را، آنانکه از عبادت من تکبر مى ورزند به زودى به خوارى در جهنم داخل 

اجابت  به  را  دعایم  پس  نمى کنى،  وعده  خلف  که  هستى  کسى  تو  و  است  حق  تو  گفته  پرودرگارا  مى شوند» 

تو  از  تقاضاکنندگان  نموده ام،   درخواست  تو  از  نیز  من  و  نمودند  مسألت  تو  از  درخواست کنندگان  رسان، 

خواهش  تو  از  نیز  من  و  نمودند  خواهش  تو  از  خواهشمندان  نموده ام،   تقاضا  تو  از  نیز  من  و  نمودند  تقاضا 

ُهـمَّ اْغِفـْر لـي، َفِإنِّي ُمِقـرٌّ ِبَذْنِبـي، ُمْعَتـِرٌف ِبَخِطیَئِتي، َو ٰهـِذِه َیِدي  للَّ
َ
أ

ِبي،  ـْس َکْر ِدي، َفاْقَبـْل َتْوَبِتي، َوَنفِّ ي یٰا َسـیِّ ْسـَتِکیُن ِباْلَفْقـِر ِمنِّ
َ
َوناِصَیِتـي أ

ـي، َوُوُقوِفـي  َسـِفي َعلـٰی مـا کاَن ِمنِّ
َ
َواْرَحـْم ُخُشـوِعي َوُخُضوِعـي، َوأ

ْنَت َرجاِئـي َوُمْعَتَمـِدي، َوَظْهِري 
َ
ـي َبْیَن َیَدْیـَك. َفأ َك، َوُذلِّ ِعْنـَد َقْبـِر َوِلیِّ

ْل َعَمِلي، َواْسـُتْر َعْوَرتِـي، َوآِمْن َرْوَعِتي،  ِنـي خاِئبًا، َوَتَقبَّ ِتـي، َفٰالَتُردَّ َوُعدَّ

ْبِنـي، َوٰال َتْقَطـْع َرجاِئـي ِمـْن َبْیـِن َخْلِقَك یٰا َسـّیِدي. َوٰالُتَخیِّ

ی  ـَك اْلُمْرَسـِل، َصلَّ ُهـمَّ َوَقـْد ُقْلـَت ِفـي ِکتاِبـَك اْلُمْنـَزِل َعلـٰی َنِبیِّ للَّ
َ
أ

ِذیـَن َیْسـَتْکِبُروَن َعـْن  ْسـَتِجْب َلُکـْم ِإنَّ الَّ
َ
ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه: (ُاْدُعوِنـِی أ اللَّ

ْنَت 
َ
، َوأ یـَن)(۱)، یـٰا َربِّ َوَقْوُلـَك اْلَحـقُّ ـَم داِخِر ِعباَدِتـي َسـَیْدُخُلوَن َجَهنَّ

َلَك الّسـاِئُلوَن، 
َ
، َفَقْد َسـأ ـِذي ٰالُتْخِلـُف اْلِمیعاَد، َفاْسـَتِجْب ِلي یٰا َربِّ الَّ

ْلُتَك، َوَطَلـَب الّطاِلُبـوَن َوَطَلْبـُت ِمْنَك، َوَرِغـَب الّراِغُبـوَن َوَرِغْبُت 
َ
َوَسـأ
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من  به  را  اجابت  اثر  و  نکنى  قطع  را  امیدم  و  نگردانى  محروم  مرا  که  هستى  آن  شایسته  تو  و  کرده ام،  

مهربان مهربان ترین  اى  ساز،  برآورده  مرا  آخرت  و  دنیا  حوائج  من،  سرور  اى  دهى  نشان  و  بشناسانى 

والیت  محکم  رشته  به  هستیم،  او  تسلیم  و  داشته  ایمان  او  به  که  حالى  در  آمده ایم،  او  نزد  ما  خدایا 

و  آگاهیم  او  مخالفین  گمراهى  به  و  داریم  اقرار  او  فضل  به  و  هستیم  آشنا  او  حق  به  ایم،  زده  چنگ  او 

دارند  حضور  که  را  فرشتگانى  و  مى گیرم  گواه  را  تو  خداوندا  عارفیم،  است  آن  بر  او  که  هدایتى  به 

کافرم. قاتالنشان  به  و  مؤمنم  ایشان  به  من  که  مى گیرم  گواه 

بده. قرار  عملم  در  آیینى  و  قلبم  در  حقیقتى  مى گویم  زبان  به  را  آنچه  خداوندا 

خداوندا مرا قرار بده از کسانى که به همراه حسین بن على8 ثابت قدم اند و ثابت بدار مرا در کسانى 

جاَبَة یٰا  ْفِنـي اْالِ َبنـي، َوٰالَتْقَطَع َرجاِئـي، َفَعرِّ ْن ٰال ُتَخیِّ
َ
ْهـٌل أ

َ
ْنـَت أ

َ
ِإَلْیـَك، َوأ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ِخـَرِة، یـٰا أ ْنیا َواْالٰ ِدي، َواْقـِض ِلـي َحواِئـَج الدُّ َسـیِّ

سپس به قسمت سر مبارك برو و در آنجا دو رکعت نماز بخوان، 
در رکعت اّول سوره حمد و سوره یس، و در رکعت دوم سورة 
حمد و سوره الرحمن، و وقتى سالم نماز را دادى و تسبیح حضرت 
زهرا3 را گفتى، زیاد خدا را تمجید نما و براى گناهانت استغفار 
باال  را  دست هایت  سپس  فرست.  درود  خدا9  رسول  بر  و  کن 

ببر و بگو: 
ِمیَن َلـُه، ُمْعَتِصِمیـَن ِبَحْبِلِه، عاِرِفیَن  َتْیناُه ُمْوِمِنیَن ِبِه، ُمَسـلِّ

َ
ُهـمَّ ِإّنا أ للَّ

َ
أ

عاِرِفیـَن  خاَلَفـُه،  َمـْن  ِبَضٰالَلـِة  یَن  ُمْسـَتْبِصِر ِبَفْضِلـِه،  یـَن  ُمِقرِّ ـِه،  ِبَحقِّ

ْشـِهُد َمـْن َحَضَر ِمْن 
ُ
ْشـِهُدَك، َوأ

ُ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
ـِذي ُهـَو َعَلْیـِه. أ ِباْلُهـَدی الَّ

نِّـي ِبِهـْم ُمْوِمٌن، َوِبَمـْن َقَتَلُهـْم کاِفٌر.
َ
َمٰالِئَکِتـَك، أ

یَعًة ِفي َعَملي. ُقوُل ِبِلساِني َحِقیَقًة ِفي َقْلِبي، َوَشِر
َ
ُهمَّ اْجَعْل ما أ للَّ

َ
أ

ْثِبْتِني 
َ
ـْن َلُه َمَع اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ َقـَدٌم ثاِبـٌت، َوأ ُهـمَّ اْجَعْلِنـي ِممَّ للَّ

َ
أ
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اى  تو  منّزهى  نمودند،  دگرگون  کفر  روى  از  را  تو  نعمت  که  را  کسانى  کن  لعنت  خداوندا 

که به همراه او شهادت طلب اند.

مى بینى  را  بزرگ  جرم  تو  عظمت  با  اى  مى دهند،  انجام  زمین  روى  در  ستمگران  آنچه  از  بردبار 

بزرگوار. اى  مى گویند،  ستمگران  آنچه  از  واالترى  و  برتر  تو  نمى کنى،  شتاب  آنان  عقوبت  در  و 

رحمتت  و  صلوات  اهل  با  شد  که  رفتارى  به  دانایى  و  نیستى  غایب  و  حاضرى  تو 

مى خواستى  اگر  ندارد،  را  آن  تحّمل  تاب  زمین  و  آسمان  که  امرى  از  دوستانت  و 

رسولت  بر  و  تو  بر  که  کسانى  به  داده اى  مهلت  دارى،  بسیار  صبر  تو  ولى  مى گرفتى،  انتقام  آنان  از 

تا  دادى  پرورش  نعمتت  به  و  گرداندى  ساکن  زمینت  در  را  آنان  پس  نمودند.  جرأت  حبیبت  و 

که  را  عملى  کنند  تکمیل  تا  برسد،  حرکتند  در  آن  سوى  به  که  وقتى  و  برسند  آن  به  که  اجلى 

در  شکنجه ها  و  بندها  و  عذاب  به  شوند)  (گرفتار  سررسد،  داده اى  قرار  که  را  مهلتى  و  کرده اى  مقدر 

و  زنجیر ها  و  غل ها  و  شدن  سوخته  و  نوشیدنى)  عنوان  (به  شده  روان  تن هاى  چرك  و  جوشان،  آب  میان 

ِفیَمـِن اْسُتْشـِهَد َمَعُه.

ُلـوا ِنْعَمَتـَك ُکْفـرًا، ُسـْبحٰاَنَك یـٰا َحِلیـُم َعّما  ِذیـَن َبدَّ ُهـمَّ اْلَعـِن الَّ للَّ
َ
أ

َیْعَمـُل الّظاِلُمـوَن ِفـي اْالَْرِض، یـٰا َعِظیـُم َترٰی َعِظیـَم اْلُجْرِم ِمـْن ِعباِدَك 

یُم. َفٰالَتْعَجـُل َعَلْیِهـْم، َفَتعاَلْیـَت َعّما َیُقـوُل الّظاِلُمـوَن ُعُلّوًا َکِبیرًا یـٰا َکِر

َصَلواِتـَك  ْهـِل 
َ
أ ِإلـٰی  وِتـَي 

ُ
أ ِبمـا  َوعاِلـٌم  غاِئـٍب،  َغْیـُر  شـاِهٌد  ْنـَت 

َ
أ

ْرٌض، َوَلـْو ِشـْئَت 
َ
ـِذي ٰالَتْحِمُلـُه َسـماٌء َوٰال أ ْمـِر الَّ ِحّباِئـَك، ِمـَن اْالَ

َ
َوأ

ِذیَن اْجَتـَرُءوا َعَلْیَك،  ْمَهْلـَت الَّ
َ
نـاٍة، َوَقْد أ

َ
َك ُذو أ َالْنَتَقْمـَت ِمْنُهـْم، َوَلِکنَّ

ْرَضـَك، َوَغَذْوَتُهـْم ِبِنْعَمِتَك ِإلٰی 
َ
ْسـَکْنَتُهْم أ

َ
َوَعلـٰی َرُسـوِلَك َوَحِبیِبَك، َفأ

َجـٍل ُهـْم باِلُغـوُه، َوَوْقٍت ُهـْم صاِئـُروَن ِإَلْیـِه، ِلَیْسـَتْکِمُلوا اْلَعَمـَل ِفیِه، 
َ
أ

ْلـَت، ِفـي َعـذاٍب َوَوثـاٍق، َوَحِمیـٍم  جَّ
َ
ـِذي أ ْرَت، َواْالََجـَل الَّ ـذي َقـدَّ ِللَّ

ـوٍم  ْحـراِق، َواْالَْغـٰالِل َواْالَْوثـاِق، َوِغْسـَلیٍن َوَزقُّ یـِع َواْالِ ِر َوَغّسـاٍق، َوالضَّ
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چیزى  که  جهنمى  در  و  سوزان  روز هاى  در  طوالنى  ماندن  با  همراه  زّقوم  و  تفتیده  زخم هاى  چرك  میان 

است. جهانیان  پروردگار  که  است  خداوندى  سزاوار  ستایش  و  حمد  و  نمى گذارد.  باقى  را 

جمیع  و  رسوالن  و  پیامبران  و  مى گیرم  گواه  را  ات  مالئکه  و  مى گیرم  گواه  را  تو  خداوندا 

حضرت  من،  دین  اسالم  هستى،  من  پروردگار  نیست،  تو  جز  معبودى  خداوندى،  تو  که  را  آفریدگانت 

بن  محّمد  و  الحسین  بن  على  و  حسین  امام  و  حسن  امام  و  طالب  ابى  بن  على  و  من  پیامبر  محّمد9 

موسى  بن  على  و  جعفر  بن  موسى  و  محّمد  بن  جعفر  و  على 

و  درود  بهترین  که  ـ  آنان  مانده  باقى  جانشین  و  على  بن  حسن  و  محّمد  بن  على  و  على  بن  محّمد  و 

بیزارم.  آنان  دشمنان  از  و  مى کنم  محبت  اظهار  آنان  به  هستند،  من  پیشوایان  ـ  باد  آنان  بر  خدا  رحمت 

خداوندا تو را به خون مظلوم سوگند مى دهم.

که  اولیائت  براى  داده اى  که  وعده اى  و  کرده اى  یاد  که  قسمى  آن  به  مى دهم  سوگند  را  تو  خداوتدا   

تـي ٰالُتْبِقـي  ّیـاٍم َلظـٰی، َوفـي َسـَقٍر الَّ
َ
َوَصِدیـٍد، َمـَع ُطـوِل اْلَمقـاِم فـي أ

ـِه َربِّ اْلعاَلِمیـَن. َوٰالَتـَذُر فـي اْلَحِمیـِم َواْلَجِحیـِم، َواْلَحْمـُد ِللَّ

سپس براى گناهانت طلب مغفرت کن و آنچه مى خواهى دعا کن 
و بعد از آن به سجده برو و در سجده ات بگو: 

ْنِبیـاَءَك َوُرُسـَلَك، َوَجِمیَع 
َ
ْشـِهُد َمٰالِئَکَتَك، َوأ

ُ
ْشـِهُدَك َوأ

ُ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ٌد  ْسـٰالُم ِدیِنـي، َوُمَحمَّ ي، َواْالِ بِّ ْنَت َر
َ
ـُه ٰال ِإَلـَه ِإّال أ ْنَت اللَّ

َ
نَّـَك أ

َ
َخْلِقـَك، أ

ـُد ْبُن  ـي، َوَعِلـيٌّ َواْلَحَسـُن َواْلُحَسـْیُن، َوَعِلـيُّ ْبـُن اْلُحَسـْیِن، َوُمَحمَّ َنِبیِّ

ـٍد، َوُموَسـی ْبـُن َجْعَفـٍر، َوَعِلـيُّ ْبـُن ُموسـی،  ، َوَجْعَفـُر ْبـُن ُمَحمَّ َعِلـيٍّ

، َواْلَخَلُف  ٍد، َواْلَحَسـُن ْبـُن َعِلـيٍّ ، َوَعِلـيُّ ْبـُن ُمَحمَّ ـُد ْبـُن َعِلـيٍّ َوُمَحمَّ

.
ُ
أ َتَبرَّ
َ
ِهْم أ َتَوّلـٰی، َوِمْن َعُدوِّ

َ
ِتي، ِبِهْم أ ِئمَّ

َ
َلواِت أ ْفَضُل الصَّ

َ
اْلباقـي، َعَلْیِهـْم أ

ْنِشُدَك َدَم اْلَمْظُلوِم ، (سه مرتبه بگو)
ُ
ُهمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ُهـْم  َلُتْظِفَرنَّ ْوِلیاِئـَك،  ِالَ َنْفِسـَك  َعلـٰی  ِبإیواِئـَك  ْنِشـُدَك 
ُ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ
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مى نمایم. درخواست  تو  از  سختى  از  پس  را  آسانى  خداوندا  فرستى، 

درود  محّمد  آل  از  شدگان  حفظ  بر  و  محّمد  بر  گردانى  پیروز  ایشان  دشمن  و  دشمنت  بر  را  آن ها 

هنگامى  من  پناه  اى 

باب  از  آنکه  اى  مى گردد،  تنگ  من  بر  وسعتش  همه  با  زمین  و  مى سازند  درمانده  مرا  راه ها  که 

از  شدگان  حفظ  بر  و  محّمد  بر  بودى،  من  آفرینش  از  بى نیاز  که  حالى  در  آفریدى  مرا  من،  به  رحمت 

آل محّمد: درود فرست.

اى  و  گردنکش،  هر  کننده  ذلیل  اى 

عزت دهده به هر خوار و ذلیل، بر محّمد و آل محّمد درود فرست و در کار من گشایشى ایجاد کن.

اى بسیار مهربان، اى بسیار مّنت گذارنده، اى برطرف کننده اندوه ها وگرفتارى هاى بزرگ

  خدایا شکر، خدایا شکر

ـٍد، َوَعَلـی اْلُمْسـَتْحَفِظیَن ِمْن  ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ
َ
ِهـْم، أ َك َوَعُدوِّ ِبَعـُدوِّ

ْسـَئُلَك اْلُیْسـَر َبْعـَد اْلُعْسـِر. (سـه مرتبـه بگو). 
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
ـٍد. أ آِل ُمَحمَّ

سـپس گونـه راسـت خـود را بر زمین بگـذار و بگو: یـٰا َکْهِفي ِحیـَن ُتْعِییِني 

اْلَمذاِهـُب، َوَتِضیـُق َعَلـيَّ اْالَْرُض ِبمـا َرُحَبْت، َویـٰا باِرَئ َخْلِقـي َرْحَمًة 

ٍد َوَعَلی اْلُمْسـَتْحَفِظیَن  ِبـي، َوَقـْد کاَن َعْن َخْلِقـي َغِنّیًا، َصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ـٍد (سـه مرتبه بگو). ِمـْن آِل ُمَحمَّ

سـپس گونـه چـپ را بـر زمیـن بگـذار و بگـو: یـٰا ُمـِذلَّ ُکلِّ َجّبـاٍر، َویٰا 

ي. ْج َعنِّ ـٍد، َوَفـرِّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمِعـزَّ ُکلِّ َذِلیـٍل، َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ

سـپس بگـو: یـٰا َحّناُن یٰا َمّنـاُن، یٰا کاِشـَف اْلُکـَرِب اْلِعظاِم. (سـه مرتبه)

ســپس به ســجده بازگرد و صد مرتبه بگو: ُشــْکرًا  ُشــْکرًا.

و حاجت خود را بخواه.
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بندگان  و  مرسل  پیامبران  و  مقّرب  فرشتگان  سالم  و  خدا  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  من  موالى  پسر  و  من  موالى  اى  تو  بر  صالح 

آنان  از  خدا  که  نیکوکارت  و  خوب  پدران  عترت  بر  و  بیتت  اهل  بر  و  تو  بر  خدا  درود 

و  است،  گردانیده  پاك  جهت  هر  از  را  آنان  و  ساخته  دور  را  آلودگى  و  پلیدى  گونه  هر 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  سازد  معذب  عذاب  انواع  به  را  تو  قاتل  خداوند 

سالم بر شما اى مردان الهى، شما پیشتاز هستید و مقّدم شدید و ما در پى شما روانه و یاران شما هستیم، 

هستید،  آخرت  و  دنیا  در  شهیدان  سروران  و  ـ  باد  بزرگ  او  نام  که  ـ  خدا  یاران  شما  که  مى دهم  شهادت 

ݔ  8 ݓ  ݑ   ݐ ݑ  ݔ ݐ

منّور  مرقد  کنار  در  و  برو  مبارك  پاى  پایین  طرف  به  سپس 
حضرت على بن الحسین8 بایست و بگو:

ْنِبیاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، َوِعباِدِه 
َ
ِبیـَن، َوأ َسـٰالُم الّلِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ

الّصاِلِحیـَن، َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َواْبـَن َمـْوٰالَي، َوَرْحَمـُة الّلـِه َوَبَرکاُتـُه، 

ْهـِل َبْیِتـَك، َوَعلـٰی ِعْتـَرِة آباِئـَك اْالَْخیـاِر 
َ
ـُه َعَلْیـَك َوَعلـٰی أ ـی اللَّ َوَصلَّ

َب  َرُهـْم َتْطِهیـرًا، َوَعذَّ ْجـَس، َوَطهَّ ـُه َعْنُهُم الرِّ ْذَهـَب اللَّ
َ
ِذیـَن أ ْبـراِر، َالَّ اْالَ

ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة الّلـِه َوَبَرکاُتـُه. ْنـواِع اْلَعـذاِب، َوالسَّ
َ
ـُه قاِتَلـَك ِبأ اللَّ

ݔ ݐ   ݒ  ݑ  ݔ ݐ
سپس با اشاره به سمت پاهاى مبارك امام7 به شهیدان سالم 

بده که ایشان در آن سو هستند و بگو: 

ْنُتـْم َلنـا َفـَرٌط، َوَنْحـُن َلُکـْم َتَبـٌع 
َ
ـوَن، أ ّباِنیُّ َهـا الرَّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ َالسَّ

ْنیا  َهداِء ِفي الدُّ ْنصاُر الّلِه َجلَّ اْسُمُه، َوسـاَدُة الشُّ
َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنصاٌر، أ

َ
َوأ
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را  او  خداوند  کامل  کلمه  اعالى  و  آن  یارى  و  حق  راه  در  را  ـ  عزیز  و  مرتبه  بلند  ـ  خداوند  تا  ننمودید 

شکیبایى نمودید و در راه خدا پایدارى نمودید، سستى و ضعف از خود نشان ندادید و اظهار ناتوانى و درماندگى 

مالقات نمودید. درود خدا بر جسم و جان شما و سالم فراوان او بر شما، بشارت باد شما را ـ رضوان خدا 

بر شما ـ به وعده الهى که در آن تخّلفى نیست، خداوند تبارك و تعالى دریافت کننده است به وسیله شما 

انتقام آنچه را که به شما وعده داده و او هرگز خلف وعده نمى کند.

آل  و  او  بر  خدا  صلوات  ـ  خدا  رسول  طریقه  بر  و  کردید  جهاد  خدا  راه  در  شما  که  مى دهم  گواهى 

و  پیامبر  طرف  از  شما  به  خداوند  شدید،  کشته  ـ   باد  ایشان  بر  سالم  ـ  خدا  رسول  پسر  و  ـ   باد  ایشان 

فرماید. مرحمت  را  پاداش  بهترین  ذریه اش  و  پسرش 

حمد و سپاس سزاوار خداوندى است که وعده اش را به شما وفا نمود و نشان داد به شما آنچه را آرزو و دوست داشتید

۱. مزار شیخ مفید1: ص۱۰۶، مزار کبیر: ص۳۷۰.

َواْالِخـَرِة، َصَبْرُتـْم َواْحَتَسـْبُتْم، َوَلـْم َتِهُنـوا َوَلـْم َتْضُعُفـوا َوَلْم َتْسـَتِکیُنوا، 

، َعلـٰی َسـِبیِل اْلَحـقِّ َوَنْصـِرِه، َوَکِلَمـِة الّلـِه  ـَه َجـلَّ َوَعـزَّ َحّتـٰی َلِقیُتـُم اللَّ

ْبِشـُروا 
َ
َم َتْسـِلیمًا، أ ْبداِنُکْم، َوَسـلَّ

َ
ْرواِحُکـْم َوأ

َ
ـُه َعلٰی أ ـی اللَّ ـِة، َصلَّ الّتامَّ

ُه َتعالـٰی ُمْدِرٌك  ـِذي ٰال ُخْلَف َلـُه، َاللَّ ِرْضـواُن الّلـِه َعَلْیُکـْم ِبَمْوِعِد الّلِه الَّ

ـُه ٰالُیْخِلـُف اْلِمیعاَد. َر مـا َوَعَدُکـْم، ِإنَّ
ْ
ِبُکـْم، َثأ

ـُکْم جاَهْدُتـْم ِفي َسـِبیِل الّلـِه، َوُقِتْلُتـْم َعلٰی ِمْنهاِج َرُسـوِل  نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ُه َعِن  ـٰالُم، َفَجزاُکـُم اللَّ ُه َعَلْیـِه َوآِلِه َواْبِن َرُسـوِلِه َعَلْیِه السَّ ـی اللَّ الّلـِه َصلَّ

ْفَضـَل اْلَجزاِء، 
َ
ِتِه أ یَّ ُسـوِل َواْبِنـِه َوُذرِّ الرَّ

وَن.(۱) راُکْم ما ُتِحبُّ
َ
ذي َصَدَقُکْم َوْعَدُه، َوأ ِه الَّ َاْلَحْمُد ِللَّ
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فرشتگان  بر  سالم  خدا،  مقّرب  فرشتگان  بر  سالم 

فرشتگان بر  سالم  خداوند،  شدة  ردیف  فرشتگان  بر  سالم  خداوند،  شده  نازل 

پروردگار  اذن  به  که  خداوند  فرشتگان  بر  سالم  خداوند.  نشاندار 

اند. مقیم  حائر  این  در 

بر  سالم 

الزمه،  امور  بر  و  رسوالنش  بر  خداوند  امین  محّمد،  حضرت  بر  خدا  درود  خدا،  رسول 

مراقب  و  شاهد  و  خود)  از  بعد  (اوصیاى  ایندگان  براى  گشاینده  و  گذشته)  (پیامبران  پیشینیان  بخش  پایان 

ݑ  ݔ (۳) ݐ
ابن قولویه1 به سـند  خود از یوسـف کناسـی و او از امام صادق7 روایت 

کرده اسـت که فرمودند:
زمانى که به زیارت قبر امام حسین7 رفتى ابتدا به فرات برو، 
غسل کن، آنگاه رو به سوى قبر حرکت کن با آرامش و وقار تا 

از جانب شرقى وارد حائر گردى و در هنگام وارد شدن بگو:

ـِه  ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ ِبیـَن، َالسَّ ـِه اْلُمَقرَّ ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکِة  ـِه اْلُمْرِدِفیَن، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ اْلُمْنَزِلیـَن، َالسَّ

ِذیـَن ُهْم في ٰهـَذا اْلحاِئِر  ِه الَّ ـٰالُم َعلٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ ِمیَن، َالسَّ ـِه اْلُمَسـوِّ اللَّ

ـِه ُمِقیُموَن. ِبـِإْذِن اللَّ

ـٰالُم َعلٰی و هنگامـى کـه در مقابـل قبر امام حسـین7 قرار گرفتى بگو: َالسَّ

ِئِم  ِه َعلـٰی ُرُسـِلِه، َوَعزاٰ ِمیـِن اللَّ
َ
ـٍد، أ ـُه َعلٰی ُمَحمَّ ـی اللَّ ـِه، َصلَّ  َرُسـوِل اللَّ

ْمـِرِه، َاْلخٰاِتـِم ِلمـٰا َسـَبَق، َواْلفٰاِتِح ِلَمـا اْسـُتْقِبَل، َواْلُمَهْیِمِن َعلـٰی ٰذِلَك 
َ
أ

۹۶ 
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خود  علم  به  را  او  که  تو  رسول  برادر  و  تو  بندة  امیرالمؤمنین  بر  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  او  بر  سالم  و  اینها،  همه  بر 

کسى  بر  دلیل  و  خواستى  که  خلق  از  کس  هر  براى  راهنما  و  هادى  دادى  قرار  را  او  و  برگزیدى 

دهنده  فیصله  و  کند  حکم  عدالت  به  که  حاکمى  و  برانگیختى  خویش  رسالت  به  را  او  که 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  او  بر  سالم  و  امور  این  همه  بر  مراقب  و  مخلوقات،  بین  منازعات 

خود  علم  به  را  او  که  پیامبرت  پسر  و  ات  بنده  على  بن  حسن  بر  فرست  درود  خداوندا 

خواستى.... که  خلق  از  کس  هر  براى  راهنما  و  هادى  دادى  قرار  را  او  و  برگزیدى، 

خدا  درود  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

تو  که  مى دهم  گواهى  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  خدا  رحمت  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر 

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیِه َوَرْحَمـُة اللَّ ـِه، َوالسَّ ُکلِّ

ِذي  ِخي َرُسـوِلَك، َالَّ
َ
ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن َعْبِدَك َوأ

َ
ـٰالُم َعلٰی أ سـپس بگو: َالسَّ

ِلیـَل  اْنَتَجْبَتـُه ِبِعْلِمـَك، َوَجَعْلَتـُه هٰاِدیـًا ِلَمـْن ِشـْئَت ِمـْن َخْلِقـَك، َوالدَّ

یـِن ِبَعْدِلَك، َوَفْصـَل َقضٰاِئَك َبْیَن  َعلـٰی َمْن َبَعْثَتـُه ِبِرسـٰاٰالِتَك، َوَدّیاَن الدِّ

ِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیِه َوَرْحَمـُة اللَّ ِه، َوالسَّ َخْلِقـَك، َواْلُمَهْیِمَن َعلٰی ٰذِلَك ُکلِّ

ِذي  ، َعْبـِدَك َواْبـِن َرُسـوِلَك، َالَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعَلـی اْلَحَسـِن ْبِن َعِلـيٍّ للَّ
َ
أ

اْنَتَجْبَتـُه ِبِعْلِمـَك، َوَجَعْلَتـُه هٰاِدیـًا ِلَمـْن ِشـْئَت ِمـْن َخْلِقـَك،... تا آخر 

سـالمى کـه در سـالم بـر امیرالمؤمنیـن گفتـى.... سـپس بـر حضـرت امـام 
حسـین7 و سـائر ائمـه طاهریـن: نیـز بـه همین گونـه کـه بر حسـن بن 

علـى8 درود فرسـتادى، درود فرسـت.
سپس کنار کنار قبر مطهر امام حسین7 برو و بگو:

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ْشـَهُد 
َ
ِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـُه یٰا أ ـِه، َرِحَمَك اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـُه َعَلْیَك یـٰا أ ـی اللَّ َصلَّ
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ابالغ نمودى از طرف خداوند آنچه تو را بدان امر نمود و از کسى غیر از او ترس و واهمه نداشتى و در راه او 

جهاد کردى و او را صادقانه و خالصانه پرستش نمودى تا هنگامى که دنیا را وداع گفتى، شهادت مى دهم که 

شما نشانۀ تقوى و باب هدایت و دست آویز مورد اطمینان و حجت بر کسانى که باقى مانده اند و کسانى که 

زیر زمین هستند مى باشید، شهادت مى دهم که این اوصاف در گذشته براى شما ثابت و سابق بوده، و آن براى 

شما درآنچه باقى مانده جارى و گشوده است. و شهادت مى دهم که ارواح شما و طینت شما (یعنى خمیرمایه شما) 

طینت پاکى است، هر کدام از شما پاکى و پاکیزگى را از دیگرى گرفته، و این منتى و لطفى از خداوند و از 

رحمت او است، پس خدا را گواه مى گیرم و شما را گواه مى گیرم که من به شما مؤمنم و به بازگشت شما یقین 

دا،رم و پیرو شما هستم در امور مربوط به خودم و احکام و قوانین دینم و پایان کارم و بازگشتم و اقامتم؛ از 

خداوند نیکوکار مهربان مى خواهم که آن ها را برایم کامل  گرداند.

و شهادت مى دهم که شما ابالغ نمودید از طرف خدا آنچه شما را بدان امر نمود، و از هیچ کس غیر از او 

بیم و هراسى نداشتید، و در راه او جهاد کردید و او را پرستش نمودید تا آنکه دار فانى را وداع نمودید، پس خدا 

َحدًا َغْیـَرُه، َوجٰاَهْدَت 
َ
َمَرَك ِبِه، َوَلـْم َتْخَش أ

َ
ِه مـٰا أ ْغَت َعِن اللَّ نَّـَك َقـْد َبلَّ

َ
أ

ـُکْم  نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
تـٰاَك اْلَیِقیُن. أ

َ
فـي َسـِبیِلِه، َوَعَبْدَتـُه صٰاِدقًا ُمْخِلصـًا َحّتٰی أ

ـُة َعلـٰی َمـْن  ْقـوٰی، َوبـٰاُب اْلُهـدٰی، َواْلُعـْرَوُة اْلُوْثقـٰی، َواْلُحجَّ َکِلَمـُة التَّ

نَّ ٰذِلـَك َلُکـْم سـٰاِبٌق ِفیمـٰا َمضـٰی، 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـرٰی. أ َیْبقـٰی، َوَمـْن َتْحـَت الثَّ

َبٌة،  َحُکـْم َوِطیَنَتُکْم ِطیَنـٌة َطیِّ ْرواٰ
َ
نَّ أ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوٰذِلـَك َلُکـْم فٰاِتـٌح ِفیمٰا َبِقَي. أ

ـِه َوِمـْن َرْحَمِتِه،  طٰاَبـْت َوَطُهـَرْت ِهـَي َبْعُضهـٰا ِمـْن َبْعـٍض، َمّنًا ِمـَن اللَّ

نِّي ِبُکـْم ُمْؤِمـٌن، َوِبِإیٰاِبُکْم ُموِقـٌن، َوَلُکْم تٰاِبٌع 
َ
ْشـِهُدُکْم، أ

ُ
ـَه َوأ ْشـِهُد اللَّ

ُ
َفأ

َي،  ِئِع ِدینـي، َوخٰاِتَمـِة َعَملـي، َوُمْنَقَلبـي َوَمْثـواٰ ِت َنْفِسـي، َوَشـراٰ ِفـي ذاٰ

َم لـي ٰذِلَك. ْن ُیَتمِّ
َ
ِحیـَم، أ ـَه اْلَبـرَّ الرَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
َفأ

َمَرُکـْم ِبِه، َحّتـٰی َلْم َتْخَشـْوا 
َ
ـِه مـٰا أ ْغُتـْم َعـِن اللَّ ـُکْم َقـْد َبلَّ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

تٰاُکـُم اْلَیِقیـن، 
َ
َحـدًا َغْیـَرُه، َوجٰاَهْدُتـْم ِفـي َسـِبیِلِه َوَعَبْدُتُمـوُه، َحّتـٰی أ

َ
أ



ݑ  ݐݔ  

۴۳۱

این خبر به او رسید به آن رضایت داد، شهادت مى دهم که کسانى که حرمت شما را رعایت نکردند و خون مقدس 

لعنت کند کسى را که شما را کشت، و خدا لعنت کند کسى را که به آن امر کرد، و خدا لعنت کند کسى را که وقتى 

شما را بر زمین ریختند به زبان پیامبر  اّمى لعنت شده اند.

خداوندا لعنت کن کسانى را که نعمت تو را دگرگون نمودند و با آیین تو مخالفت 

کردند و از امر و فرمانت روى گرداندند و رسول تو را متهم ساختند و از پیمودن راه تو مانع شدند، خداوندا 

محشور  جّنهم  سوى  به  را  پیروانشان  و  آن ها  و  کن  آتش  از  پر  را  آنان  درون  و  آتش  از  پر  را  آنان  قبور 

گردان. خداوندا آنان را لعنت کن لعنتى که هر فرشته مقّرب و هر پیامبر مرسل و هر بندة مؤمنى که دلش 

لعنت  آشکار  ظاهر  و  پنهان  پنهانى  در  را  آنان  خداوند  کند.  لعنت  بدان  را  آنان  آزموده اى،  ایمان  براى  را 

را  امت  این  فرعون هاى  و  بودند)  بت  همچون  که   ) را  آن  طاغوت هاى  و  امت  این  جبت هاى  خدایا  کن، 

حسین8  امام  و  حسن  امام  وقاتالن  امیرالمؤمنین7  قاتالن  کن،  لعنت  داشتند)  ادعا  دروغ  و  باطل  به  (که 

نکرده اى. عذاب  گونه  آن  را  عالم  اهل  از  احدى  که  دردناکى  عذاب  کن  عذاب  را  آنان  و  کن  لعنت  را 

ـُه َمـْن َبَلَغُه  َمـَر ِبـِه، َوَلَعَن اللَّ
َ
ـُه َمـْن أ ـُه َمـْن َقَتَلُکـْم، َوَلَعـَن اللَّ َفَلَعـَن اللَّ

ِذیـَن اْنَتَهُکـوا ُحْرَمَتـَك، َوَسـَفُکوا َدَمَك،  نَّ الَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ٰذِلـَك َفَرِضـَي ِبـِه، أ

. يِّ مِّ ِبـيِّ اْالُ َمْلُعوُنـوَن َعلـٰی ِلسـٰاِن النَّ

َتـَك،  ُلـوا ِنْعَمَتـَك، َوخٰاَلُفـوا ِملَّ ِذیـَن َبدَّ ُهـمَّ اْلَعـِن الَّ للَّ
َ
سـپس بگـو: أ

ُهـمَّ  للَّ
َ
وا َعـْن َسـِبیِلَك. أ َهُمـوا َرُسـوَلَك، َوَصـدُّ ْمـِرَك، َواتَّ

َ
َوَرِغُبـوا َعـْن أ

َم  ْتبٰاَعُهْم ِإلـٰی َجَهنَّ
َ
َفُهـْم نـٰارًا، َواْحُشـْرُهْم َوأ ْجواٰ

َ
اْحـُش ُقُبوَرُهـْم نـٰارًا، َوأ

ٍب، َوُکلُّ َنِبيٍّ ُمْرَسـٍل،  ُهـمَّ اْلَعْنُهْم َلْعنـًا َیْلَعُنُهْم ِبِه ُکلُّ َمَلـٍك ُمَقرَّ للَّ
َ
ُزْرقـًا. أ

ُهـمَّ اْلَعْنُهـْم في ُمْسَتِسـرِّ  للَّ
َ
یمـٰاِن. أ َوُکلُّ َعْبـٍد ُمْؤِمـٍن، ِاْمَتَحْنـَت َقْلَبـُه ِلْالِ

ِغیَتهٰا،  ـِة َوَطواٰ مَّ ِبیَت ٰهـِذِه اْالُ ُهـمَّ اْلَعـْن َجواٰ للَّ
َ
، َوظٰاِهـِر اْلَعٰالِنَیـِة. أ ـرِّ السِّ

اْلَحَسـِن  َقَتَلـَة  َواْلَعـْن  ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، 
َ
أ َقَتَلـَة  َواْلَعـْن  ِعَنَتهـٰا،  َفراٰ َواْلَعـْن 

َحـدًا ِمـَن اْلعٰاَلِمیَن. 
َ
ُب ِبـِه أ ِلیمـًا ٰالُتَعـذِّ

َ
بـًا أ ْبُهـْم َعذاٰ َواْلُحَسـْیِن، َوَعذِّ
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خداوندا ما را از کسانى قرار بده که آن ها را یارى مى نمایى و به وسیله آن ها یارى مى طلبى و بر آن ها مّنت 

مى گذارى به یاریت براى دینت در دنیا و آخرت.

تو،  بر  خدا  درود 

را  امانت  خیرخواهى،  روى  از  نمودى  ابالغ  را  حق  پیام  هستى،  او  امین  و  خدا  بنده  تو  که  مى دهم  شهادت 

را  کورى  بودى،  یقین  بر  که  حالى  در  رفتى  دنیا  از  و  بودى،  صّدیق  که  حالى  در  شدى  کشته  و  نمودى،  ادا 

و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى  ننمودى،  میل  باطل  به  حق  از  هرگز  و  برنگزیدى  هدایت  بر 

را  کتاب  و   نمودى،  رسول  متابعت  و  کردى  نهى  زشتى ها  واز  فرمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  را  زکات 

راه  به  نیکو  اندرز  و  پند  و  حکمت  با  و  است  شایسته  که  گونه  آن  کردى  تالوت 

او. فراوان  سالم  و  تو  بر  خدا  درود  فراخواندى،  پرودرگارت 

گواهى مى دهم که تو از جانب پروردگارت حّجتى آشکار داشتى، آنچه مأمور شدى به ابالغ آن، ابالغ نمودى، 

دهى  نشان  خود  از  سستى  اینکه  بدون  کردى  تصدیق  بود  خودت  از  پیش  که  را  کسى  و  نمودى،  آن  حق  به  قیام  و 

ــِرَك  ــِه ِبَنْص ــنُّ َعَلْی ــِه، َوَتُم ــُر ِب ــُرُه، َوَتْنَتِص ــْن َتْنُص ــٰا ِممَّ ــمَّ اْجَعْلن ُه للَّ
َ
أ

ــَرِة. ِخ ــٰا َواْالٰ ْنی ــي الدُّ ــَك ِف ِلِدیِن

ُه َعَلْیَك،  ی اللَّ سـپس در محّل سـر مبارك آن حضرت بنشـین و بگو: َصلَّ

ِمینـًا، َوُقِتْلَت 
َ
ْیـَت أ دَّ

َ
ْغـَت نٰاِصحـًا، َوأ ِمیُنـُه، َبلَّ

َ
ـِه َوأ نَّـَك َعْبـُد اللَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

یقـًا، َوَمَضْیـَت َعَلـی َیِقیـٍن، َلـْم ُتْؤِثـْر َعمـًی َعلٰی ُهـدًی، َوَلـْم َتِمْل  ِصدِّ

کٰاَة،  ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمـَت الصَّ
َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ِمـْن َحـقٍّ ِإلـٰی بٰاِطـٍل، أ

ُسـوَل، َوَتَلـْوَت  َبْعـَت الرَّ َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َواتَّ
َ
َوأ

ـَك ِباْلِحْکَمـِة َواْلَمْوِعَظِة  بِّ اْلِکتـٰاَب َحـقَّ ِتٰالَوِتـِه، َوَدَعـْوَت ِإَلی َسـِبیِل َر

َم َتْسـِلیمًا َکِثیرًا. ـُه َعَلْیَك َوَسـلَّ ـی اللَّ اْلَحَسـَنِة، َصلَّ

ِمـْرَت ِبِه، 
ُ
ْغَت مـٰا أ ـَك َقـْد َبلَّ بِّ نَّـَك ُکْنـَت َعلـٰی َبیِّــَنٍة ِمْن َر

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ُه  ی اللَّ ِهٍن َوٰال ُموِهـٍن، َصلَّ ْقَت َمـْن َقْبَلَك َغْیـَر واٰ ـِه، َوَصدَّ َوُقْمـَت ِبَحقِّ
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مى دهد صدیقى را از طرف رعیتش. گواهى مى دهم که جهاد به همراه تو جهاد است و حق با تو و به سوى تو 

پاداش  که  طور  همان  دهد  خیر  پاداش  تو  به  خداوند  پس  فراوان،  سالم  و  تو  بر  خدا  درود  کنى،  ایجاد  سستى  یا  و 

مى باشد و تو اهل آن و معدن آن هستى و میراث نبوت نزد تو و اهل بیت تو است، شهادت مى دهم که تو 

نزد خدا صّدیق هستى و حجت او بر خلق مى باشى، و شهادت مى دهم که دعوت و فراخوانى تو حق است، و 

هر دعوت کننده نصب شده غیر از تو باطل و بى اساس است، و گواهى مى دهم که خداوند حّق آشکار است.

و  من  موالى  اى  تو  بر  او  مرسل  پیامبران  و  او  مقرب  مالئکه  سالم  و  خدا  سالم 

عترت  و  تو  بیت  اهل  بر  و  تو  بر  خدا  درود  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  من  موالى  فرزند 

ساخته  دور  را  آلودگى  و  پلیدى  هرگونه  آنان  از  خداوند  که  نیکوکارت  و  خوب  پدران 

است. گردانیده  طاهر  و  پاك  را  آنان  و 

ِتَك.  یٍق َخْیـرًا َعـْن َرِعیَّ ـُه ِمـْن ِصدِّ َك اللَّ َم َتْسـِلیمًا، َفَجـزاٰ َعَلْیـَك َوَسـلَّ

ْهُلُه 
َ
ْنـَت أ

َ
نَّ اْلَحـقَّ َمَعـَك َوِإَلْیَك، َوأ

َ
نَّ اْلِجهـٰاَد َمَعـَك ِجهـٰاٌد، َوأ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

یٌق  نََّك ِصدِّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْهِل َبْیِتَك، أ

َ
ِة ِعْنَدَك، َوِعْنـَد أ ــُبوَّ ُث النُّ َوَمْعِدُنـُه، َوِمیراٰ

ٍع  ، َوُکلَّ داٰ نَّ َدْعَوَتـَك َحـقٌّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ُتـُه َعلـٰی َخْلِقـِه، َوأ ـِه، َوُحجَّ ِعْنـَد اللَّ

ـَه ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبیُن. نَّ اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َمْنُصـوٍب َغْیِرَك َفُهَو بٰاِطٌل َمْدُحوٌض، َوأ

سپس به پایین پاى مبارك برو، هر دعایى خواستى اختیار کن، و 
براى خودت دعا کن،

سپس به قسمت باالى سر مبارك حضرت على بن الحسین8 
برو و بگو:

ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن َعَلْیَك یٰا 
َ
ِبیـَن، َوأ ـِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتِه اْلُمَقرَّ َسـٰالُم اللَّ

ـُه َعَلْیـَك َوَعلٰی  ـی اللَّ ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، َصلَّ َمـْوٰالَي َواْبـَن َمـْوٰالَي، َوَرْحَمـُة اللَّ

ـُه َعْنُهُم  ْذَهـَب اللَّ
َ
ِذیـَن أ ِر، َالَّ ْبـراٰ ْهـِل َبْیِتـَك، َوِعْتـَرِة آبٰاِئـَك اْالَْخیـٰاِر اْالَ

َ
أ

َتْطِهیرًا. َرُهـْم  َوَطهَّ ْجـَس،  الرِّ



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۴۳۴

۱. سورۀ آل عمران، آیه۱۴۶.

الهى،  مردان  اى  شما  بر  سالم 

شما پیشتاز هستید و سبقت گرفتید و ما تابع شما و یاور شما هستیم، گواهى مى دهم که شما یاران پروردگار 

او  همراه  به  که  پیامبر  بسیار  «چه  است:  فرموده  کتابش  در  تعالى  و  تبارك  خداوند  که  طور  همان  هستید 

و  ندادند  نشان  ضعف  خود  از  مصیبت ها  و  سختى ها  برابر  در  خدا  راه  در  و  نموده اند  قتال  زیادى  الهى  مردان 

ننمودید  درماندگى  اظهار  و  نگردیدید  ناتوان  و  نشدید  سست  شما  پس  نکردند»،  بیچارگى  و  درماندگى  اظهار 

درود  کردید،  مالقات  را  خدا  حسین7)  امام  خدا  حجت  (یعنى  خداوند  تامه  کلمه  یارى  و  حق  راه  در  تا 

باد. شما  بر  او  فراوان  سالم  و  شما  جان  و  جسم  بر  خدا 

خداوند  نمى کند،  وعده  خالف  هرگز  او  که  نیست  تخّلفى  آن  در  که  الهى  وعده  به  را  شما  باد  بشارت 

و  دنیا  در  هستید  شهدا  سرور  شما  است،  داده  را  اش  وعده  که  را  انتقامى  شما  براى  است  کننده  دریافت 

بر  و  کردید،  جهاد  خدا  راه  در  شما  که  مى دهم  شهادت  مى باشید،  وانصار  مهاجرون  و  سابقون  شما  آخرت، 

است  خداوندى  سزاوار  سپاس  و  حمد  رسیدید،  شهادت  به  خدا  رسول  فرزند  و  خدا  رسول  منهاج  و  طریقه 

َها یُّ
َ
ٰالُم َعَلْیُکْم أ سـپس کنار قبور شـهدا برو و بر آنان سالم بده و بگو: َالسَّ

ْشـَهُد 
َ
ْنصٰاٌر، أ

َ
ْتبـٰاٌع َوأ

َ
ْنُتـْم َلنـٰا َفـَرٌط َوَسـَلٌف، َوَنْحـُن َلُکـْم أ

َ
ّباِنیُّـوَن، أ الرَّ

ْن ِمْن  یِّ
َ
ُه َتبـٰاَرَك َوَتعٰالٰی ِفـي ِکتٰاِبـِه: (َوَکأ ِه، َکمٰا قـٰاَل اللَّ ْنصـٰاُر اللَّ

َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
أ

ـِه َومٰا  صٰاَبُهْم ِفي َسـِبیِل اللَّ
َ
یُّـوَن َکِثیٌر َفمـٰا َوَهُنوا ِلمـٰا أ بِّ َنِبـیٍّ قٰاَتـَل َمَعـُه ِر

َضُعُفـوا َوَمـا اْسـَتکٰاُنوا)(۱)، َفمـٰا َوَهْنُتـْم، َومـٰا َضُعْفُتـْم، َوَمـا اْسـَتَکْنُتْم 

ی  ـِة، َصلَّ ـِه الّتامَّ ، َوُنْصـَرِة َکِلَمِة اللَّ ـَه َعلـٰی َسـِبیِل اْلَحـقِّ َحّتـٰی َلِقیُتـُم اللَّ

َتْسـِلیمًا. َم  َوَسـلَّ ِنُکـْم،  ْبداٰ
َ
َوأ ِحُکـْم  ْرواٰ

َ
أ َعلـٰی  ـُه  اللَّ

ـُه ٰالُیْخِلـُف اْلِمیعـٰاَد،  ـذي ٰال ُخْلـَف َلـُه، ِإنَّ ـِه الَّ ْبِشـُروا ِبَمْوِعـِد اللَّ
َ
أ

ْنیـٰا  ِء ِفـي الدُّ ـَهداٰ ْنُتـْم سـٰاَدُة الشُّ
َ
ـُه ُمـْدِرٌك َلُکـْم، ثـاَر مـٰا َوَعَدُکـْم، أ َاللَّ

ـُکْم َقـْد  نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنصـٰاُر، أ ْنُتـُم الّسـاِبُقوَن َواْلُمهٰاِجـُروَن َواْالَ

َ
ِخـَرِة، أ َواْالٰ

ِه َواْبِن َرُسـوِل  ـِه، َوُقِتْلُتْم َعلـٰی ِمْنهٰاِج َرُسـوِل اللَّ جٰاَهْدُتـْم فـي َسـِبیِل اللَّ
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۱. کامل الزیارات: ص۳۶۷ ح۳.

نسبت  من  خدا،  رسول  فرزند  و  خدا  رسول  حبیب  اى  تو  نزد  آمدم 

شما  مخالفین  گمراهى  به  و  آگاهم  تو  فضل  به  و  دارم  اقرار  تو  حّق  به  و  دارم  معرفت  تو  به 

فدایت. من  جان  و  مادر  و  پدر  عارفم،  هستى  آن  بر  تو  که  هدایتى  به  و  دارم،  یقین 

بر  امیرالمؤمنین:  و  رسوالنت  و  تو  که  طور  همان  او،  بر  مى فرستم  درود  من  خداوندا 

دیگر،  بعضى  پى  در  آن  از  بعضى  هم،  ردیف  و  مّتصل  پى،  در  پى  درودى  فرستادید،  درود  او 

ما  غیبت  زمان  و  ما،  محضر  این  در  باشد،  نداشته  مدتى  و  انتها  و  زمان  و  نباشد  برایش  انقطاعى 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  او  بر  سالم  و  ما،  حضور  و 

مى داشتید. دوست  و  آرزو  را  آنچه  شما  به  داد  نشان  و  نمود  وفا  شما  به  نسبت  را  وعده اش  که 
وَن.  ُکـْم مـٰا ُتِحبُّ راٰ

َ
ـذي َصَدَقُکـْم َوْعـَدُه، َوأ ـِه الَّ ـِه، َاْلَحْمـُد ِللَّ اللَّ

ـِه َواْبـَن َرُسـوِلِه، َوِإنِّـي َلـَك  َتْیُتـَك یـٰا َحِبیـَب َرُسـوِل اللَّ
َ
سـپس بگـو: أ

، َوِبَفْضِلـَك ُمْسـَتْبِصٌر، َوِبَضٰالَلـِة َمـْن خٰاَلَفـَك  ـَك ُمِقـرٌّ عـٰاِرٌف، َوِبَحقِّ

ي َوَنْفسـي. مِّ
ُ
ْنَت َوأ

َ
ِبي أ

َ
ْنَت َعَلْیِه، ِبأ

َ
ـِذي أ ُموِقـٌن، عٰاِرٌف ِباْلُهَدی الَّ

َوُرُسـُلَك  َعَلْیـِه  ْنـَت 
َ
أ ْیـَت  َصلَّ َکمـٰا  َعَلْیـِه،  ـي  َصلِّ

ُ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ِدَفـًة، َیْتَبُع َبْعُضهـٰا َبْعضًا،  ِصَلـًة ُمَتراٰ ِمیُراْلُمْؤِمِنیـَن، َصـٰالًة ُمَتتٰاِبَعـًة ُمَتواٰ
َ
َوأ

، َوِإذاٰ ِغْبنٰا  َجـَل فـي َمْحَضِرنٰا ٰهـذاٰ
َ
َبـَد َوٰال أ

َ
َمـَد َوٰال أ

َ
َال اْنِقطـٰاَع َلهـٰا، َوٰال أ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه.(۱) ـٰالُم َعَلْیـِه َوَرْحَمـُة اللَّ َوَشـِهْدنٰا، َوالسَّ



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۴۳۶

۲. «ِترُتُه»، خ. مَتني»، خ.   ۱. «َکرَّ

خداوندا این جایگاهى است که مرا بدان کرامت و شرافت بخشیدى، خداوندا عطا کن مرا در آن رغبتم 

باشم. فرستادگانت  و  تو  به  ایمان  حقیقت  بر  که  حالى  در  را 

هر  در  مالئکه اش  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  خدا  سالم 

سالم  و  تو،  بر  و  تو  براى  پاکیزه  و  پاك  رائحه اى  با  صبحگاهان  و  شامگاهان 

زبانشان  و  تو  تسلیم  آن ها  قلوب  که  کسانى  بر  سالم  و  خداوند،  مقّرب  فرشتگان  بر 

آنچه  در  هستى،  صّدیق  و  صادق  تو  که  مى دهم  شهادت  است،  گویا  تو  فضل  به 

زمین  در  خدا  خون  تو  و  گفتى،  راست  دادى  انجام  و  آوردى  آنچه  در  و  گفتى  راست  کردى  دعوت  آن  به 

تو. اولیاء  وسیله  به  مگر  نمى شود  گرفته  آن  انتقام  و  نمى شود  خونخواهى  که  هستى 

 

ݕ ݑ  ݔ (۴) ݐ
ابـن قولویـه1 به سـند خود از حسـن بن عطیـه و او از امام صـادق7 روایت 

کرده اسـت که فرمودند: 
هنگامى که وارد حائر شدى بگو: 

ْعِطِني ِفیِه 
َ
ُهـمَّ َفأ للَّ

َ
ْفَتِني ِبـِه. أ ْکَرْمَتِني(۱) ِبِه، َوَشـرَّ

َ
ُهـمَّ ِإنَّ ٰهـذاٰ َمقـٰاٌم أ للَّ

َ
أ

َرْغَبِتـي َعلـٰی َحِقیَقـِة ِإیمٰاِني ِبَك َوِبُرُسـِلَك.

ـِه، َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه ِفیمـٰا َتُروُح  ـِه َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ َسـٰالُم اللَّ

َوَسـٰالٌم  َوَعَلْیـَك،  َلـَك  بـٰاُت  یِّ الطَّ ُت  الّطاِهـراٰ َالّراِئحـٰاُت  ِبـِه،  َوَتْغَتـِدي 

ِمیَن َلـَك ِبُقُلوِبِهُم،  ِبیَن، َوَسـٰالٌم َعَلـی اْلُمَسـلِّ ـِه اْلُمَقرَّ َعلـٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ

یٌق، َصَدْقَت  نََّك صـٰاِدٌق ِصدِّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْلِسـَنِتِهْم. أ

َ
َالّناِطِقیـَن َلَك ِبَفْضِلَك ِبأ

ِه ِفـي اْالَْرِض  نََّك ثـٰاُر اللَّ
َ
َتْیـَت ِبِه، َوأ

َ
ِفیمـٰا َدَعـْوَت ِإَلْیـِه، َوَصَدْقـَت ِفیمٰا أ

ْوِلیٰاِئَك. 
َ
ْرِض ِإّال ِبأ ـِذي ٰالُیـْدَرُك ثـٰاُرُه(۲) ِمـَن اْالَ ِم، َالَّ ِمـَن الـدَّ

۹۷ 
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ملحق  آنان  به  مرا  آنکه  تا  گردان  من  محبوب  را  شهادتشان  و  ایشان  شهادت  محّل  خداوندا 

بده. قرار  آخرت  و  دنیا  در  تابع  و  گیرنده  پیشى  آنان  براى  مرا  و  سازى 

تمامى  و  گویند  تسبیح  او  براى  الهوت)  و  ناسوت  (عالم  ملکوت  و  ملک  آنکه  است  منزه  و  پاك 

و  عیب  هر  از  و  است  فرمانروا  که  خداوندى  است  منزه  و  پاك  شوند،  تقدیس  او  نام هاى  به  او  خلق 

اماکن  و  بقاع  بهترین  به  مسافرینت  در  بنویس  مرا  خداوندا  روح،  و  فرشتگان  پروردگار  است،  منزه  نقصى 

در  مرا  خدایا  کن،  لعنت  را  آنان  متابعان  و  پیروان  و  طاغوت  و  جبت  خدایا  ات،  آفریده  و  خلق  بهترین  و 

من  براى  بده  قرار  و  بمیران،  مسلمان  مرا  خداوندا  پیامبرت،  بیت  اهل  با  گردان  حاضر  خیر  مشاهد  همۀ 

قدم صدق (شاید به معناى همراهى صادقانه باشد) با آنانکه باقى هستند و بهشت فردوس را به ارث مى برند و 

شایسته ات. و  صالح  بندگان  از  بود  خواهند  جاودان  آن  در 

ْرَض»، خ.
َ
ذیَن َیِرُثوَن اْأل ۲. «الَّ ۱. «َقَدمًا»، خ. 

ِبِهـْم،  ُتْلِحَقِنـي  َحّتـٰی  َوَشـهٰاَدَتُهْم،  َمشـٰاِهَدُهْم  ِإَلـيَّ  ـْب  َحبِّ ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

ِخـَرِة. َواْالٰ ْنیـٰا  الدُّ ِفـي  َوتٰاِبعـًا  َفَرطـًا  َلُهـْم  َوَتْجَعَلِنـي 

سپس کمى راه برو و هفت تکبیر بگو و پس از آن در مقابل قبر 
مبارك بایست و بگو: 

ْسـمٰاِئِه 
َ
َسـْت ِبأ َح َلـُه اْلُمْلـُك َواْلَمَلُکـوُت، َوُقدِّ ـذي َسـبَّ ُسـْبحٰاَن الَّ

وِح.  وِس، َربِّ اْلَمٰالِئَکـِة َوالرُّ ـِه اْلَمِلِك اْلُقـدُّ َجِمیـُع َخْلِقِه، َوُسـْبحٰاَن اللَّ

ُهـمَّ اْلَعِن  للَّ
َ
ُهـمَّ اْکُتْبِنـي في َوْفـِدَك ِإلٰی َخْیـِر ُبقٰاِعَك، َوَخْیـِر َخْلِقَك. أ للَّ

َ
أ

ْشـِهْدِني 
َ
أ ُهـمَّ  للَّ

َ
أ ْتبٰاَعُهـْم. 

َ
َوأ ْشـیٰاَعُهْم 

َ
أ َواْلَعـْن  َوالّطاُغـوَت،  اْلِجْبـَت 

ِني ُمْسـِلمًا، َواْجَعْل  ُهمَّ َتَوفَّ للَّ
َ
َك. أ ْهِل َبْیـِت َنِبیِّ

َ
هٰا، َمَع أ َمشـٰاِهَد اْلَخْیـِر ُکلَّ

ِذیـَن َیِرُثـوَن اْلِفـْرَدْوَس(۲)، ِرِثیـَن، الَّ لـي َقـَدَم ِصـْدٍق(۱)، َمـَع اْلبٰاِقیـَن اْلواٰ

ُهـْم ِفیهٰا خٰاِلـُدوَن ِمـْن ِعبـٰاِدَك الّصاِلِحیَن.

سپس پنج تکبیر بگو و بعد از آن کمى راه برو و بگو: 
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و  بنویس  را  ایمان  من  براى  خداوندا  دارم،  یقین  ات  وعده  به  و  دارم  ایمان  تو  به  من  همانا  خداوندا 

را  آن  آیین  و  قلبم  در  را  آن  حقیقت  مى گویم  زبان  به  را  آنچه  خداوندا  گردان،  ثابت  من  قلب  در 

در عملم قرار بده، خداوندا مرا قرار بده از کسانى که به همراه امام حسین7 ثابت قدم اند و ثابت گردان 

رسیدند. شهادت  به  حضرت  آن  با  که  کسانى  در  مرا 

شهرها  و  پاکى  تو  شده اى،  متوّلد  پاك  و  پاکى  عین  از  و  بوده  پاك  و  پاکى  عین  تو  که  مى دهم  شهادت 

شهادت  تو،  حرم  است  پاك  و  مى باشد  پاك  هستى  آن  در  تو  که  زمینى  و  اند  گشته  پاك  تو  واسطه  به 

تا  مى باشى  زمین  در  خدا  خون  تو  و  فراخوانده اى  آن  به  را  مردم  و  فرموده اى  امر  داد  و  عدل  به  تو  که  مى دهم 

خلق. تمام  از  تو  براى  مى کند  خونخواهى 

ُهمَّ اْکُتـْب ِلـي ِإیمٰانًا،  للَّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي ِبـَك ُمْؤِمـٌن، َوِبَوْعـِدَك ُموِقـٌن. أ للَّ

َ
أ

ُقـوُل ِبِلسـٰاِني َحِقیَقَتـُه فـي َقْلِبـي، 
َ
ُهـمَّ اْجَعـْل مـٰا أ للَّ

َ
ْتـُه ِفـي َقْلِبـي. أ َوَثبِّ

ـْن َلـُه َمـَع اْلُحَسـْیِن7 َقَدُم  ُهـمَّ اْجَعْلِنـي ِممَّ للَّ
َ
یَعَتُه فـي َعَمِلـي. أ َوَشـِر

ْثِبْتِنـي ِفیَمـِن اْسُتْشـِهَد َمَعُه.
َ
َثبـٰاٍت، َوأ

 سپس سه تکبیر بگو و دو دستت را باال ببر تا آنکه بر روى قبر 
بگذارى، آنگاه بگو:

نَّـَك ُطْهـٌر طٰاِهـُر، ِمـْن ُطْهـٍر طٰاِهـٍر، َطُهـْرَت َوَطُهـَرْت ِبـَك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

َمْرَت 
َ
نَّـَك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنـَت ِبهـٰا، َوَطُهـَر َحَرُمـَك. أ

َ
ْرٌض أ

َ
اْلِبـٰالُد، َوَطُهـَرْت أ

ْرِضـِه، َحّتٰی 
َ
ـِه فـي أ نَّـَك ثـٰاُر اللَّ

َ
ِباْلِقْسـِط َواْلَعـْدِل، َوَدَعـْوَت ِإَلْیِهمـٰا، َوأ

َیْسـَتِثیُر َلَك ِمـْن َجِمیـِع َخْلِقِه.

سپس دو گونه ات را بر قبر بگذار سپس بنشین و آنچه مى خواهى 
روى  خدا  به  مى خواهى  آنچه  در  و  بگو  ذکر  و  کن  یاد  را  خدا 
آور، سپس بازگرد و دو دست را در پایین پاى آن حضرت بگذار 

و بگو: 
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کشت. را  تو  زبانشان  و  دست  با  که  را  آن  بکشد  خدا  شده اى، 

تصدیق  و  صادق  تو  و  گفتى  راست  شریفت،  جسم  و  پاك  روان  بر  خدا  رحمت  و  درود 

وعده  به  را  شما  باد  بشارت  هستیم،  شما  تابع  ما  و  گیرنده  پیشى  ما  بر  شما  شهیدان،  اى  شما  بر  سالم 

از  شما  وسیله  به  و  کرد  خواهد  خواهى  خون  شما  براى  خدا  نیست  تخّلفى  هیچگونه  آن  در  که  الهى 

هستید. آخرت  و  دنیا  در  شهیدان  سرور  شما  گرفت،  خواهد  انتقام  زمین  در  شما  دشمن 

آمده ام در حالى که به سوى تو کوچ کرده ام و به وسیله تو در تمام حوائجم از امور دنیوى و اخروى 

وسیله  به  و  مى جویند،  توسل  خدا  به  تو  وسیله  به  خود  حوائج  در  متوسلین  همه  و  مى جویم  توسل  خدا  به 

مى کنند. دریافت  خداوند  نزد  را  خود  طلب  میراث  صاحبان  تو 

ْنـَت الّصاِدُق 
َ
ـِه َعلٰی ُروِحـَك َوَعلـٰی َبَدِنَك، َصَدْقـَت َوأ ُت اللَّ َصَلـواٰ

ْلُسـِن. ـُه َمْن َقَتَلـَك ِباْالَْیِدي َواْالَ ُق، َوَقَتـَل اللَّ اْلُمَصـدَّ

سپس رو به سوى حضرت على اکبر فرزند آن حضرت8 کن و 
آنچه دوست دارى بگو، سپس بایست در مقابل قبور شهدا و بگو:

ْبِشـُروا 
َ
ْنُتْم َلنـٰا َفَرٌط َوَنْحُن َلُکْم َتَبٌع، أ

َ
ُء، أ ـَهداٰ َها الشُّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم أ َالسَّ

ـُه ُمْدِرٌک َلُکـْم  ِوْتَرُکْم، َوُمـْدِرٌك ِبُکْم  ـِذي ٰال ُخْلَف َلُه، َاللَّ ـِه الَّ ِبَمْوِعـِد اللَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ِء ِفي الدُّ ـَهداٰ ْنُتْم سـٰاَدُة الشُّ
َ
ُه، أ ِفـي اْالَْرِض َعُدوَّ

نماز  مى خواهى  آنچه  و  بده  قرار  خود  روى  پیش  را  قبر  سپس 
بخوان، سپس بگو: 

ِئِجي، ِمْن  ِه ِبـَك في َجِمیـِع َحواٰ ـُل ِإَلی اللَّ َتَوسَّ
َ
ِفـدًا ِإَلْیـَك، َوأ ِجْئـُت واٰ

ِئِجِهْم،  ِه ِفـي َحواٰ ـُلوَن ِإَلـی اللَّ ـُل اْلُمَتَوسِّ ْمـِر ُدْنیـٰاَي َوآِخَرِتـي، ِبَك َیَتَوسَّ
َ
أ

ِت َطِلَبَتُهْم. ـراٰ ْهـُل التِّ
َ
ِه أ َوِبـَك ُیـْدِرُك ِعْنَد اللَّ

 سپس یازده مرتبه پشت سر هم تکبیر بگو در گفتن آن ها عجله 
نکن، سپس اندکى راه برو و آنگاه در مقابل قبله بایست و بگو:
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۲. سورۀ اسراء، آیه۱۱۱. ۱. سورۀ حدید، آیه۱۹ 

آفرید  را  خلق  است،  یکتا  امور  تمام  در  است  یگانه  که  است  خداوندى  سزاوار  سپاس  و  حمد 

مى داند. را  آن  قدرتش  با  پس  نمى باشد،  پنهان  او  علم  از  آنان  امور  از  چیزى  و 

زمین و هر کس بر روى آن است خون تو را و خونخواهى تو را ضامن گشته اند، اى فرزند رسول خدا، 

و  نصرت  از  را  تو  کرده  وعده  آنچه  است  خدا  جانب  از  تو  براى  که  مى دهم  شهادت  باد،  تو  بر  خدا  درود 

نمودن  تمام  و  دشمنانت،  نابودى  و  هالکت  در  صادقى  وعده  است  خدا  جانب  از  تو  براى  همانا  و  پیروزى، 

فرموده  آنان  دربارة  تعالى  و  تبارك  خداوند  که  هستند  راستگویان  تو  پیروان  که  مى دهم  شهادت  وعده اش، 

است: «آن ها همان راستگویان و شهدا نزد پروردگارشان هستند و براى آنان پاداش آنان و نور آنان مى باشد».

چیزى  هر  نمى باشد»  پادشاهى  در  شریکى  او  براى  و  نگرفت  فرزندى  که  را  خداى  سپاس  و  حمد 

داد. قرار  مقدراتى  او  براى  و  آفرید  را 

شهادت مى دهم که تو به سوى خدا و به سوى رسول او دعوت نمودى، و براى خدا به عهد او وفا نمودى و قیام کردى 

هـٰا، َخَلَق اْلَخْلـَق َفَلْم  ُمـوِر ُکلِّ ـِد ِفـي اْالُ ِحـِد اْلُمَتَوحِّ ـِه اْلواٰ َاْلَحْمـُد ِللَّ

َمـُه ِبُقْدَرِتِه. ُموِرِهْم َعـْن ِعْلِمـِه، َفَعلَّ
ُ
َیِغـْب َشـْيٌء ِمـْن أ

ُه  ی اللَّ ِه، َصلَّ َضِمَنـِت اْالَْرُض َوَمْن َعَلْیهٰا َدَمَك َوثاَرَك، َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ

نَّ َلَك 
َ
ْصـِر َواْلَفْتـِح، َوأ ِه مٰا َوَعـَدَك ِمَن النَّ نَّ َلَك ِمـَن اللَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َعَلْیـَك. أ

ـِه ِإّیاَك.  ِئـَك، َوَتمـٰاَم َمْوِعِد اللَّ ْعداٰ
َ
ـِه اْلَوْعـَد الّصاِدَق في َهـٰالِك أ ِمـَن اللَّ

ُه َتبـٰاَرَك َوَتعٰالـٰی فیِهْم،  ِذیَن قـٰاَل اللَّ نَّ َمـْن َتِبَعـَك الّصاِدُقـوَن، َالَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ْجُرُهـْم َوُنوُرُهْم)(۱)
َ
ِهـْم َلُهْم أ بِّ ُء ِعْنَد َر ـَهداٰ یُقوَن َوالشُّ دِّ وَلِئـَك ُهـُم الصِّ

ُ
(أ

سپس هفت تکبیر بگو، سپس اندکى راه برو و آنگاه رو به قبر 
کن و بگو:

یٌك ِفي اْلُمْلِك)(۲)،  ِخْذ َوَلدًا َوَلْم َیُکْن َلُه َشـِر ِذي َلـْم َیتَّ ِه الَّ (َاْلَحْمـُد ِللَّ

َرُه َتْقِدیـرًا. َوَخَلـَق ُکلَّ َشـْيٍء َفَقـدَّ

ــِه ِبَعْهــِدِه،  ــِه َوِإلــٰی َرُســوِلِه، َوَوَفْیــَت ِللَّ نَّــَك َدَعــْوَت ِإَلــی اللَّ
َ
ْشــَهُد أ

َ
أ
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۲. «َلُهم»، خ لَت َعنَك»، خ.  ۱. «َخذَّ
۴. کامل الزیارات: ص۳۵۸ ح۱. ۳. در نسخه ای «صورتت» آمده است. 

براى خدا به کلمات او و نشانه هایش، و در راه خدا جهاد کردى تا دار فانى را وداع گفتى، خدا لعنت کند گروهى را که 

تو را کشتند، و خدا لعنت کند گروهى را که به تو ظلم کردند، و خدا لعنت کند گروهى را که تو را رها کردند و یارى 

ننمودند، و خدا لعنت کند گروهى را که با تو از دِر نیرنگ وارد شدند.

خداوندا تو را شاهد مى گیرم که من والیت دارم براى کسى که او را ولى قرار دادى و رسوالنت او را 

ولى قرار داده اند و شهادت مى دهم به برائت و بیزارى نسبت به کسى که تو از او بیزارى و رسوالنت از او 

و  نمودند  ویران  را  ات  کعبه  و  کردند  تکذیب  را  رسوالنت  که  را  کسانى  کن  لعنت  خداوندا  هستند،  بیزار 

بندگانت  و  نمودند  فساد  شهرهایت  در  و  ریختند  را  پیامبرت  بیت  اهل  خون  و  کردند  تحریف  را  کتابت 

را به ذّلت کشیدند، خداوندا عذاب ایشان را دو چندان گردان در آنچه جریان دارد از راه هایت و خشکى 

آسمانت. و  زمین  در  و  آشکار  ظاهر  و  پنهان  ِسّر  در  کن  لعنت  را  آنان  خداوندا  دریایت.  و 

تــٰاَك اْلَیِقیــُن، 
َ
ــی أ ــِه َحتَّ ــِه ِبَکِلمٰاِتــِه، َوجٰاَهــْدَت فــي َســِبیِل اللَّ َوُقْمــَت ِللَّ

ــًة  مَّ
ُ
ــُه أ ــَن اللَّ ــَك، َوَلَع ــًة َظَلَمْت مَّ

ُ
ــُه أ ــَن اللَّ ــَك، َوَلَع ــًة َقَتَلْت مَّ

ُ
ــُه أ ــَن اللَّ َلَع

ــَك(۱).   ــًة َخَدَعْت مَّ
ُ
ــُه أ ــَن اللَّ ــَك، َوَلَع َخَذَلْت

ْشـَهُد 
َ
َلْتـُه ُرُسـُلَك، َوأ َلْیـَت َوواٰ ْشـِهُدَك ِباْلِوٰالَیـِة ِلَمـْن واٰ

ُ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ِذیـَن  الَّ اْلَعـِن  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ ُرُسـُلَك.  ِمْنـُه  َوَبِرَئـْت  ِمْنـُه  َبِرْئـَت  ـْن  ِممَّ َءِة  ِباْلَبـراٰ

ْهِل 
َ
ُفـوا ِکتٰاَبَك، َوَسـَفُکوا ِدمـٰاَء أ ُبـوا ُرُسـَلَك، َوَهَدُمـوا َکْعَبَتـَك، َوَحرَّ َکذَّ

ُهـمَّ ضٰاِعْف  للَّ
َ
وا ِعبـٰاَدَك. أ ْفَسـُدوا فـي ِبـٰالِدَك، َواْسـَتَذلُّ

َ
ـَك، َوأ َبْیـِت َنِبیِّ

ُهـمَّ اْلَعْنُهْم  للَّ
َ
َك َوَبْحِرَك. أ َب ِفیمٰا َجرٰی ِمْن ُسـُبِلَك َوَبـرِّ َعَلْیِهـُم(۲) اْلَعـذاٰ

ْرِضَك َوَسـمٰاِئَك.
َ
ِئِر، َوظٰاِهـِر اْلَعٰالِنَیـِة فـي أ ـراٰ فـي ُمْسَتِسـرِّ السَّ

قبر  بر  را  دستت(۳)  و  کن  سالم  حائر  در  شدى  وارد  هرگاه  و 
بگذار.(۴)
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ݓ ݐ ݑ ݕ ݔ (۵) ݐ
ابـن قولویـه1 بـه سـند خـود از حسـین بـن ثویر بـن ابـی فاخته روایـت کرده 

اسـت کـه گفت: 
مـن و یونـس بـن ظبیان و مفّضل و ابوسـلمه سـّراج نزد امام صادق7 نشسـته 
بودیم، سخنگو یونس بود که سّن و سال او از ما بیشتر بود، به امام7 عرض کرد:

 فـدای شـما شـوم، مـن مجلـس ایـن گـروه، یعنـی بنـی عبـاس، حضـور پیدا 
می کنـم چـه بگویـم؟ فرمـود: 

ُهمَّ  للَّ
َ
وقتى در مجلس آنان حاضر شدى و ما را یاد نمودى بگو: «أ

ُروَر»، [یعنى: «خداوندا رفاه و آسایش و سرور  خٰاَء َوالسُّ َأِرَنا الرَّ
را به ما نشان بده»]،که تو آنچه را بخواهى انجام مى دهى.

عـرض کـردم: فـدای شـما شـوم، من زیـاد اّتفـاق می افتـد که از حسـین7 
یـاد می نمایـم در ارتبـاط بـا آن حضـرت چـه بگویـم؟ امـام7 فرمود: 

ِه»، و سه مرتبه تکرار کن که  بٰا َعْبِداللَّ
َ
ٰالُم َعَلْیَك یٰا أ بگو: «َالسَّ

سالم به آن حضرت از راه دور و نزدیک مى رسد. 
رفتند  دنیا  از  اهللا7  عبد  ابا  حضرت  که  هنگامى  فرمود:  سپس 
آسمان هاى هفتگانه و زمین هاى هفتگانه و آنچه در آن ها و در بین 
آن ها و همۀ جنبندگان در بهشت و دوزخ از مخلوقات پروردگار ما 
و آنچه دیده مى شود و آنچه دیده نمى شود بر آن حضرت گریستند، 

جز سه چیز همه بر حضرت ابا عبد اهللا7 گریه کردند.
عرض کردم: فدای شما شوم، آن سه چیز کدامند؟ امام7 فرمودند:

۹۸ 
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فرشتگان  اى  شما  بر  سالم  او،  حجت  فرزند  و  خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم 

خدا. پیامبر  پسر  قبر  زائران  و  پروردگار 

راه  کشته  اى  تو  بر  سالم  او،  حجت  فرزند  و  خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم 

خدا،  خون  پسر  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم  خدا،  راه  کشته  فرزند  و  خدا 

که  مى دهم  گواهى  زمین،  و  آسمان ها  در  شده  طلب  او  خون  و  است  خدا  او  منتقم  آنکه  اى  تو  بر  سالم 

بصره و دمشق و آل عثمان بر آن حضرت گریه نکردند.
عـرض کـردم: فـدای شـما شـوم، می خواهـم آن حضـرت را زیـارت نمایـم، 

چـه بگویـم و چـه کنـم؟ امـام7 فرمودند:
وقتى به زیارت آن حضرت رفتى در لب شط فرات غسل کن و 
سپس لباس پاك خود را بپوش و آنگاه پاى برهنه حرکت کن، 
خدا9  رسول  حرم  و  خدا  حرم هاى  از  حرمى  در  تو  که  زیرا 
مى باشى، و بر تو باد که زیاد تکبیر و تهلیل و تعظیم خدا نمایى و 
بر حضرت محّمد9 و خاندان او صلوات فرستى تا به باب حائر 

برسى، در آنجا بگو: 
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا َمٰالِئَکَة  ِتِه، َالسَّ ـِه َواْبَن ُحجَّ َة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ َالسَّ

ـِه. اللَّ َنِبـيِّ  اْبـِن  َقْبـِر  َوُزّواَر  ـِه  اللَّ

سپس ده قدم بردار و آنگاه تکبیر بگو، پس از آن توّقف کن و سى 
مرتبه تکبیر بگو، سپس راه برو تا پیش روى آن برسى، آنگاه رو 

به قبر بایست و قبله را بین دو کتف خود قرار بده و بگو:
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َقِتیَل  ِتـِه، َالسَّ ـِه َواْبـَن ُحجَّ َة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِه َواْبَن ثـٰاِرِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ثـٰاَر اللَّ ـِه َواْبـَن َقِتیِلـِه، َالسَّ اللَّ

نَّ َدَمَك َسـَکَن ِفي 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِت َواْالَْرِض، أ ـمٰاواٰ ِه اْلَمْوُتوَر ِفي السَّ یـٰا ِوْتـَر اللَّ
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گریستند.  او  بر  مخلوقات  جمیع  و  درآورد  لرزه  به  را  عرش  ساکنان  و  گردید  ساکن  بهشت  در  تو  خون 

آسمان هاى هفتگانه و زمین هاى هفتگانه و آنچه در آن ها و در بین آن ها است و تمام موجودات در بهشت 

کردند. گریه  او  بر  نمى شود  دیده  و  مى شود  دیده  آنچه  و  ما  پروردگار  مخلوقات  از  دوزخ  و 

گواهى مى دهم که تو حجت خدا و فرزند حجت او هستى، و گواهى مى دهم  که تو کشته راه خدا و 

فرزند کشته راه خدا هستى، و گواهى مى دهم که تو خون خدا و پسر خون خدایى، و گواهى مى دهم منتقم تو 

خدا است و خون تو طلب شده در آسمان ها و زمین، و گواهى مى دهم که تو ابالغ نمودى و خیر خواهى کردى 

و به عهد خود وفا نمودى، و در راه پروردگارت جهاد کردى و رفتى با بصیرت بر آنچه بر آن (معتقد) بودى 

در حالى که شهید شدى و خواهان شهادت بودى و شاهد بودى و شهادت داده شده بودى.

کمال  مى کنم  التماس  کرده ام،  کوچ  تو  سوى  به  و  تو،  اطاعت  در  و  تو ام  غالم  و  خدا  بندة  من 

نداشته  لغزش  تو  نزد  که  را  راهى  و  تو  سوى  به  هجرت  در  را  قدم  ثبات  و  خدا  نزد  را  منزلت 

شده اى. امر  بدان  که  شوم  وارد  تو  سرپرستى  تحت  و  تو  کفالت  در  اینکه  به  باشد 

ُة اْلَعْرِش، َوَبکـٰی َلُه َجِمیـُع اْلَخٰالِئِق، َوَبَکْت  ِظلَّ
َ
ْت َلـُه أ اْلُخْلـِد، َواْقَشـَعرَّ

، َوَمْن  ـْبُع، َومٰا ِفیِهـنَّ َومٰا َبْیَنُهـنَّ ـْبُع، َواْالََرُضوَن السَّ ُت السَّ ـمٰاواٰ َلـُه السَّ

نٰا َومـٰا ُیرٰی َومـٰا ٰالُیرٰی. بِّ ـِة َوالّنـاِر، ِمْن َخْلـِق َر ـُب ِفـي اْلَجنَّ َیَتَقلَّ

ـِه َواْبُن  نَّـَك َقِتیُل اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِتـِه، َوأ ـِه َواْبُن ُحجَّ ـُة اللَّ نَّـَك ُحجَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِه  نَّـَك ِوْتُر اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِه ِفي اْالَْرِض َواْبُن ثاِرِه، َوأ نََّك ثـٰاُر اللَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َقِتیِلـِه، َوأ

ْغـَت َوَنَصْحَت  نَّـَك َقـْد َبلَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِت َواْالَْرِض، َوأ ـمٰاواٰ اْلَمْوُتـوُر ِفـي السَّ

ـَك، َوَمَضْیَت َعلـٰی َبِصیَرٍة  بِّ َفْیـَت، َوجٰاَهـْدَت فـي َسـِبیِل َر َوَوَفْیـَت َوواٰ

ـِذي ُکْنَت َعَلْیِه َشـِهیدًا، َوُمْسَتْشـَهدًا َوشـٰاِهدًا َوَمْشـُهودًا. ِللَّ

ْلَتِمـُس َکمٰاَل 
َ
ِفُد ِإَلْیـَك، أ ِه َوَمـْوٰالَك َوِفـي طٰاَعِتـَك، َواْلواٰ أَنـا َعْبـُد اللَّ

ـِذي  ـِبیَل الَّ ـِه، َوَثبـٰاَت اْلَقـَدِم ِفـي اْلِهْجـَرِة ِإَلْیـَك، َوالسَّ اْلَمْنِزَلـِة ِعْنـَد اللَّ

ِمـْرَت ِبهٰا. 
ُ
ِتـي أ ُخـوِل فـي َکفٰاَلِتَك الَّ ٰالَیْخَتِلـُج ُدوَنـَك ِمـَن الدُّ



ݐݓ ݕ ݑ  ݐݔ  

۴۴۵

ْشجاُر»، خ.
َ
۲. «األ ۱. «ُتْطَلُب»، خ. 

کسى که خدا را اراده نماید به شما ابتدا مى نماید [کسى که خدا را اراده نماید به شما آغاز مى نماید، کسى که 

خدا را اراده نماید به شما آغاز مى کند] به وسیله شما خداوند غیر واقع را بیان مى کند و روشن مى سازد، و به وسیله 

شما سخت و دشوار را دور مى نماید و به سبب شما خدا آغاز مى کند و به سبب شما خدا خاتمه مى دهد، و به وسیله 

شما خداوند آنچه را بخواهد محو مى کند و به وسیله شما اثبات مى نماید و به وسیله شما طوق ذلت را از گردن ما بر 

مى دارد و به وسیله شما خداوند خون هر مؤمنى را که قصاص آن گرفته نشده، مى گیرد  وبه  سبب  شما زمین درختان  

خود را مى رویاند، وبه سبب شما زمین (درختان) میوه مى دهند، به واسطه شما آسمان باران خود را و روزى خود را فرو 

مى ریزد، و به واسطه شما خداوند اندوه را مى زداید، و به واسطه شما خداوند باران رحمتش را نازل مى گرداند، و به 

واسطه شما زمینى که ابدان شما را در بردارد خدا را تسبیح مى گوید، و کوه ها بر پایه هاى خود پابرجا و محکم هستند.

مى گردد  صادر  شما  خانه هاى  از  و  مى آید  فرود  شما  سوى  به  امورش  مقّدرات  در  پروردگار  اراده 

بندگان. احکام  از  شده  داده  فیصله  آنچه  از  صادق  و 

گروهى که شما را کشتند و آن ها که با شما مخالفت کردند، و کسانى که والیت شما را انکار نمودند و آنان که 

 
َ
ـَه َبَدأ َد اللَّ راٰ

َ
 ِبُکْم، َمـْن أ

َ
ـَه َبَدأ َد اللَّ راٰ

َ
 ِبُکْم، [َمـْن أ

َ
ـَه َبـَدأ َد اللَّ راٰ

َ
َمـْن أ

مـٰاَن اْلَکِلَب،  ـُه الزَّ ـُه اْلَکـِذَب، َوِبُکْم ُیبٰاِعـُد اللَّ ـُن اللَّ ِبُکـْم]، ِبُکـْم ُیَبیِّ

ـُه مـٰا َیشـٰاُء،  ـُه، َوِبُکـْم َیْمُحـوا اللَّ ـُه، َوِبُکـْم َیْخِتـُم اللَّ َوِبُکـْم َفَتـَح اللَّ

ـُه ِتـَرَة  لَّ ِمـْن ِرقٰاِبنـٰا، َوِبُکـْم ُیـْدِرُك اللَّ َوِبُکـْم ُیْثِبـُت، َوِبُکـْم َیُفـُك الـذُّ

ْشـجٰاَرهٰا، َوِبُکـْم ُتْخـِرُج 
َ
ْرُض أ ُکلِّ ُمْؤِمـٍن َیْطُلـُب(۱)، َوِبُکـْم ُتْنِبـُت اْالَ

َوِبُکـْم  َوِرْزَقهـٰا،  َقْطَرهـٰا  ـمٰاُء  السَّ ُتْنـِزُل  َوِبُکـْم  ْثمٰاَرهـٰا، 
َ
أ اْالَْرُض(۲) 

ـَه  ُح اللَّ ـُه اْلَغْیـَث، َوِبُکـْم ُتَسـبِّ ُل اللَّ ـُه اْلَکـْرَب، َوِبُکـْم ُیَنـزِّ َیْکِشـُف اللَّ

ِسـیهٰا. َمراٰ َعلـٰی  ِجبٰاُلهـٰا  َوَتْسـَتِقلُّ  َنُکـْم،  ْبداٰ
َ
أ َتْحِمـُل  ِتـي  َالَّ اْالَْرُض، 

ُمـوِرِه َتْهِبـُط ِإَلْیُکـْم، َوَتْصـُدُر ِمـْن ُبُیوِتُکـْم، 
ُ
بِّ ِفـي َمقٰاِدیـِر أ َدُة الـرَّ ِإراٰ

ْحـکٰاِم اْلِعبـٰاِد.
َ
ـَل ِمـْن أ َوالّصـاِدُق َعّمـا ُفصِّ

ــٌة َجَحــَدْت ِوٰالَیَتُکــْم،  مَّ
ُ
ــٌة خٰاَلَفْتُکــْم، َوأ مَّ

ُ
ــٌة َقَتَلْتُکــْم، َوأ مَّ

ُ
ُلِعَنــْت أ
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۴۴۶

علیه شما یکدیگر را یارى نمودند و گروهى که حضور داشتند و شهادت طلبى ننمودند، همه لعنت شده و از رحمت خدا 

به دور هستند، حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که دوزخ را جایگاه آنان قرار داد و آن بدجایگاهى است براى 

وارد شدگان، حمد و سپاس شایسته خدایى است که پروردگار جهانیان است.

اهللا. عبد  ابا  اى  تو  بر  خدا  درود 

من به سوى خدا از کسانى که با تو مخالفت نمودند بیزارى مى جویم.

امیرالمؤمنین،  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

خدیجه  پسر  اى  تو  بر  سالم  حسین،  امام  و  حسن  امام  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

زهرا،  فاطمه  و  کبرى 

تو. بر  خدا  درود 

تو. قاتل  بر  خدا  لعنت 

ــِه  ــٌة َشــِهَدْت َوَلــْم ُتْسَتْشــَهْد، َاْلَحْمــُد ِللَّ مَّ
ُ
ــٌة ظٰاَهــَرْت َعَلْیُکــْم، َوأ مَّ

ُ
َوأ

ــِوْرُد  ــَس اْل ــَن، َوِبْئ ِرِدی ــَس ِوْرُد اْلواٰ ــْم، َوِبْئ ُه واٰ
ْ
ــاَر َمأ ــَل الّن ــذي َجَع الَّ

اْلعاَلِمیــَن. َربِّ  ــِه  ِللَّ َاْلَحْمــُد  اْلَمــْوُروُد، 

ِه. بٰا َعْبِد اللَّ
َ
ُه َعَلْیَك یٰا أ ی اللَّ و سه مرتبه بگو: َصلَّ

َبـريٌء.و نیز سه مرتبه بگو: خٰاَلَفـَك  ـْن  ِممَّ ـِه  اللَّ ِإَلـی  أَنـا 

سپس بایست و نزد فرزند آن حضرت على بن الحسین8 برو و 
آن پایین پاى حضرت است و بگو:

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن َخِدیَجَة  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن، َالسَّ َالسَّ

ِء، ْهراٰ الزَّ َوفٰاِطَمـَة  اْلُکْبرٰی، 

ُه َعَلْیَك». ی اللَّ سه مرتبه بگو: «َصلَّ

ُه َمْن َقَتَلَك» و سه مرتبه بگو: «َلَعَن اللَّ
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۲. «الحال»، خ. ۱. کامل الزیارات: ص۳۶۲ ح۲.  

من به سوى خدا از ایشان بیزارى مى جویم.

سالم                علیکم                         به خدا قسم رستگار شدید.

کاش من نیز با شما بودم  و به سعادت عظیم نائل مى شدم.

رغبتم  من  به  کن  عطا  جایگاه  و  مقام  این  در  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

باشم. امرت  صاحبان  به  و  رسولت  به  و  تو  به  ایمان  حقیقت  بر  که  حالى  در  را 

آیا  من،  موالى  اى  است  تو  حرم  و  او  رسول  حرم  و  خدا  حرم  حرم،  این 

ِه  ِمْنُهْم  َبِريٌء». و سه مرتبه بگو: «أَنا  ِإَلی اللَّ

سپس بایست و با دست اشاره کن به قبور شهدا و بگو:
ِه» سه مرتبه. ٰالُم َعَلْیُکْم» سه مرتبه. «ُفْزُتْم َواللَّ «َالسَّ

ُفوَز َفْوزًا َعِظیمًا.
َ
نِّي َمَعُکْم ، َفأ

َ
َفَلْیَت أ

 سپس دور مى زنى و قبر حضرت ابا عبد اهللا7 را پیش رویت 
قرار مى دهى و شش رکعت نماز مى خوانى و زیارتت تمام است، 

اگر خواستى مى مانى و اگر خواستى باز مى گردى.(۱) 

ݒ ݒ ݑ  ݔ (۶) ݐ
سید بن طاووس1 در مصباح الزائر می گوید: 

بر درب قبه مبارکه بایست و بگو:

ْعِطِنـي فـي ٰهـَذا اْلَمقـٰاِم 
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ْمـِرَك،
َ
ِة أ َرْغَبِتـي َعلـٰی َحقیَقـِة ِإیمٰاِنـي(۲) َبـَك َوِبَرُسـوِلَك َوِبـُوالٰ

َذُن لـي 
ْ
َتـأ
َ
ـِه، َوَحـَرُم َرُسـوِلِه َوَحَرُمـَك یـٰا َمـْوٰالَي، أ َاْلَحـَرُم َحـَرُم اللَّ

۹۹ 
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هستید،  شایسته  شما  ندارم  را  آن  شایستگى  اگر  شوم  شما  حرم  وارد  مى دهید  اجازه 

شما. حرم  و  خدا  حرم  در  مى شوم  وارد  من  موالى  اى  شما  اجازه  با 

حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  برگزیده  آدم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  پروردگار،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  پیامبر  نوح 

خدا،  روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى 

بن  على  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  حبیب  محّمد9  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

خدا، رسول  سبط  شهید  على  بن  حسن  وارث  اى  تو  بر  سالم  امیرمؤمنان،  طالب  ابى 

دهنده  بشارت  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

زنان  سرور  فاطمه  پسر  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء،  سرور  فرزند  و  دهنده  بیم 

خدا،  برگزیده  فرزند  و  خدا  برگزیده  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  عالم، 

ْنَت ِلٰذِلـَك أْهٌل 
َ
ْهـًال، َفأ

َ
ُکْن ِلٰذِلـَك أ ُخـوِل ِإلـٰی َحَرِمـَك، َفـِإْن َلـْم أ ِبالدُّ

ـِه َوَحَرَمَك. ْدُخـُل َحـَرَم اللَّ
َ
َعـْن ِإْذِنـَك یـٰا َمـْوٰالَي، أ

و  مى دهى  قرار  خود  روى  پیش  را  ضریح  و  مى شوى  وارد  سپس 
مى گویى:

ِرَث ُنوٍح  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفـَوِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ َنِبـيِّ اللَّ

ـِه،  ِرَث ِعیسـٰی ُروِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث ُموسـی َکِلیـِم اللَّ یـٰا واٰ

ِرَث َعِليٍّ  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ِه، َالسَّ ٍد َحِبیِب اللَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ِه. ـِهیِد، ِسْبِط َرُسوِل اللَّ ِرَث اْلَحَسِن الشَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِمیِراْلُمْوِمِنیَن، َالسَّ
َ
أ

اْلَبِشـیِر  َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ـِه،  اللَّ َرُسـوِل  َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ  

َدِة ِنسـٰاِء  ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن فٰاِطَمَة َسـیِّ یـَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ ِذیـِر، َواْبـَن َسـیِّ النَّ

ِه  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ِخَیـَرَة اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ اْلعٰاَلِمیـَن. َالسَّ



ݒݒ ݑ  ݐݔ  

۴۴۹

۱. سورۀ بقره، آیه ۱۵۶

خونخواهى  آنکه  اى  تو  بر  سالم  خدا،  خون  فرزند  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم 

پاکى  ارواح  بر  و  زکى  هدایتگر  پیشواى  اى  تو  بر  سالم  است،  نشده  تو  خون 

تا  شما  بر  من  سالم  کردند.  کوچ  زائرانت  با  و  گردیدند  مقیم  جوارت  در  و  آمدند  فرود  تو  آستان  بر  که 

است. باقى  روز  و  شب  که  مادامى  تا  و  هستم  باقى  که  مادامى 

مسلمانان  و  مؤمنان  به  نسبت  مصائبت  و  عظیم  شما  عزاى  راستى  به 

سوى  به  و  خداوندیم  از  ما  «همانا  است.  بزرگ  زمین  ساکنان  تمام  و  آسمان ها  اهل  همۀ  و 

کننده ایم». بازگشت  او 

پاکیزه  و  پاك  پدران  بر  و  تو  بر  تحّیاتش  و  او  برکات  و  خدا  صلوات 

تو بر  سالم  ات،  شده  هدایت  و  هدایتگر  فرزندان  بر  و  برگزیده ات  و 

تربت  و  تو  مقدس  تربت  بر  و  آنان،  پاك  ارواح  بر  و  تو  مطهر  روح  بر  و  آنان  بر  و  من  موالى  اى 

گردان. برخوردار  سرور  و  راحتى  و  رضوان  و  رحمت  از  را  آنان  خداوندا  آنان،  مقدس 

َها  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِه َواْبَن ثاِرِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا ثاَر اللَّ َواْبـَن ِخَیَرِتـِه، َالسَّ

ْرواٍح 
َ
، َوَعلٰی أ ِکـيُّ مـٰاُم اْلهٰاِدي الزَّ َها اْالِ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك أ اْلِوْتـُر اْلَمْوُتـوُر، َالسَّ

ـٰالُم  ِرَك، َوَوَفـَدْت َمـَع ُزّواِرَك. َالسَّ قٰاَمـْت فـي ِجـواٰ
َ
ـْت ِبِفنٰاِئـَك، َوأ َحلَّ

هٰاُر. ْیـُل َوالنَّ ي مـٰا َبِقیـُت َوَبِقـَي اللَّ َعَلْیـَك ِمنِّ

ُة، َوَجلَّ اْلُمصٰاُب ِفي اْلُمْوِمِنیَن َواْلُمْسـِلِمیَن، یَّ ِز َفَلَقْد َعُظَمْت ِبَك الرَّ

ِه َوِإّنا  ْجَمِعیـَن، َوِفي ُسـّکاِن اْالََرِضیَن، َفـ(ِإّنـا ِللَّ
َ
ِت أ ـمٰاواٰ ْهِل السَّ

َ
 َوِفـي أ

ِجُعوَن)(۱)، ِإَلْیـِه راٰ

یـَن  ـِه َوَبَرکٰاُتـُه َوَتِحّیاُتـُه َعَلْیـَك، َوَعلـٰی آبٰاِئـَك الّطاِهِر ُت اللَّ َوَصَلـواٰ

ـٰالُم َعَلْیَك  یَن، َالسَّ ِة اْلَمْهِدیِّ ِهُم اْلُهـداٰ یِّ ِر ِبیـَن اْلُمْنَتَجِبیَن، َوَعلـٰی َذراٰ یِّ الطَّ

َبِتـَك  ِحِهـْم، َوَعلـٰی ُتْر ْرواٰ
َ
یـٰا َمـْوٰالَي َوَعَلْیِهـْم، َوَعلـٰی ُروِحـَك َوَعلـٰی أ

ْیحٰانًا. نـًا َوَرْوحـًا َوَر ِهـْم َرْحَمـًة َوِرْضواٰ ُهـمَّ َلقِّ للَّ
َ
َبِتِهـْم. أ َوَعلـٰی ُتْر
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پسر  اى  و  پیامبران   خاتم  پسر  اى  من،  موالى  اى  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

شهید،  اى  تو  بر  سالم  عالم،  زنان  سرور  پسر  اى  و  اوصیاء  سرور 

شهیدان،  پدر  اى  شهید،  برادر  اى  شهید،  فرزند  اى 

این  در  و  روز  این  در  و  ساعت  این  در  من  طرف  از  برسان  او  به  خداوندا 

سالم، و  فراوان  تحّیت  زمانى  و  وقت  درهر  و  وقت 

عالمیان  سرور  فرزند  اى  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  خدا  سالم 

بر  سالم  روز.  و  شب  پیوستگى  به  پیوسته  سالمى  همراهت،  شهیدان  بر  و 

شهید،  الحسین  بن  على  بر  سالم  شهید،  على  بن  حسین 

شهدا بر  سالم  شهید،  على  بن  عّباس  بر  سالم 

سالم  حسن7،  امام  فرزندان  از  شهدا  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  فرزندان  از   

جعفر  فرزندان  از  شهدا  بر  سالم  حسین7،  امام  فرزندان  از  شهدا  بر 

یـَن، َوَیاْبَن  ِبیِّ ـِه، َیاْبـَن خٰاَتِم النَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َمْوٰالَي یـٰا أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َشـِهیُد  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ یـَن، َوَیاْبَن َسـیِّ ِد اْلَوِصیِّ َسـیِّ

ِء.  ـَهداٰ بٰا الشُّ
َ
ـِهیِد، یٰا أ َخ الشَّ

َ
ـِهیِد، یٰا أ َیاْبـَن الشَّ

ْغـُه َعّنـي فـي ٰهـِذِه الّسـاَعِة، َوفـي ٰهـَذا اْلَیـْوِم، َوفـي ٰهـَذا  ُهـمَّ َبلِّ للَّ
َ
أ

ـًة َکثیـَرًة َوَسـٰالمًا. اْلَوْقـِت، َوفـي ُکلِّ َوْقـٍت َتِحیَّ

ِد اْلعٰاَلِمیـَن، َوَعَلی  ِه َوَبَرکٰاُتـُه، َیاْبَن َسـیِّ ـِه َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ  َسـالُم اللَّ

ـٰالُم َعَلی  هٰاُر. َالسَّ ْیُل َوالنَّ َصَل اللَّ ِصًال َمـا اتَّ اْلُمْسَتْشـَهِدیَن َمَعَك َسـٰالمًا ُمتَّ

ـِهیِد،  ـٰالُم َعلـٰی َعِلـيِّ ْبِن اْلُحَسـْیِن الشَّ ـِهیِد، َالسَّ اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ الشَّ

ِء  ـَهداٰ ـٰالُم َعَلی الشُّ ـِهیِد، َالسَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن الشَّ
َ
ـٰالُم َعَلـی اْلَعّباِس ْبـِن أ َالسَّ

ـٰالُم  ِء ِمْن ُوْلِد اْلَحَسـِن، َالسَّ ـَهداٰ ـٰالُم َعَلی الشُّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ِمـْن ُوْلِد أ

ـَهدآِء ِمْن ُوْلـِد َجْعَفٍر  ـٰالُم َعَلی الشُّ ِء ِمْن ُوْلِد اْلُحَسـْیِن، َالسَّ ـَهداٰ َعَلـی الشُّ
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محّمد  بر  فرست  درود  خداوندا  مؤمنان،  از  ایشان  همراه  شهیدان  همۀ  بر  سالم  عقیل،  و 

سالم. و  فراون  تحیت  من  طرف  از  برسان  آن ها  به  و  محّمد،  آل  و 

فرزندت  مورد  در  گرداند  نیکو  برایت  را  عزا  خداوند  خدا،  رسول  اى  تو  بر  سالم 

فرزندت  مورد  در  گرداند  نیکو  تو  بر  را  عزا  خداوند  فاطمه،  اى  تو  بر  سالم  حسین7. 

فرزندت  مورد  در  گرداند  نیکو  تو  بر  را  عزا  خداوند  امیرمؤمنان،  اى  تو  بر  سالم  حسین7. 

گرداند  نیکو  تو  بر  را  عزا  خداوند  محّمد،  ابا  اى  تو  بر  سالم  حسین7. 

حسین7. برادرت  مورد  در 

به  آورنده  پناه  و  خدا  به  آورنده  پناه  تو ام،   میهمان  و  خدا  میهمان  من  اهللا،  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى 

از  که  باشد  این  وقت  این  در  من  هدیه  و  است   احسانى  و  هدیه  آورنده اى  پناه  و  میهمان  هر  براى  و  تو ام، 

شنونده  او  که  گرداند  روزى ام  را  آتش  از  آزادى  بخواهى  خدا 

است. کننده  اجابت  و  نزدیک  و  دعا 

ُهـمَّ َصلِّ  للَّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی ُکلِّ ُمْسَتْشـَهٍد َمَعُهـْم ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن، أ َوَعِقیـٍل، َالسَّ

ًة َکثیَرًة َوَسـٰالمًا. ْغُهْم َعّنـي َتِحیَّ ـٍد، َوَبلِّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلـٰی ُمَحمَّ

َء فـي َوَلـِدَك  ـُه َلـَك اْلَعـزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
ـِه، أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َرُسـوَل اللَّ َالسَّ

َء فـي َوَلِدِك  ُه َلـِك اْلَعَزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـِك یـٰا فٰاِطَمـُة، أ اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

َء في  ُه َلـَك اْلَعزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
میـَر اْلُمْؤِمِنیَن، أ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

ُه َلَك  ْحَسـَن اللَّ
َ
ِدِن اْلَحَسـِن، أ بٰا ُمَحمَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ َوَلِدَك اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

ِخیَك اْلُحَسـْیِن.
َ
َء فـي أ اْلَعـزاٰ

ـِه  ـِه َوَضْیُفـَك، َوجـٰاُر اللَّ ـِه، أَنـا َضْیـُف اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ

َل 
َ
ْن َتْسـأ

َ
َي في ٰهـَذا اْلَوْقِت، أ َوجـٰاُرَك، َوِلـُکلِّ َضْیـٍف َوجٰاٍر ِقـًری، َوِقـراٰ

ـُه َسـِمیُع  ْن َیْرُزَقِنـي َفـکٰاَك َرَقَبِتـي ِمـَن الّنـاِر، ِإنَّ
َ
ـَه ُسـْبحٰاَنُه َوَتعٰالـٰی أ اللَّ

یـٌب ُمِجیـٌب. عـٰاِء، َقِر الدُّ
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۱. این عبارت در دو نسخه «هـ» و «عم» نیست.

قرین  اى  تو  بر  سالم  ریزان،  اشک هاى  کشته  اى  تو  بر  سالم 

مصیبت پیوسته و دائم، قسم یاد مى کنم به خدا که خداوند به واسطه تو خاك را پاك گردانید و به واسطه تو 

فرزندانت  و  برادر  و  مادر  و  پدر  و  جّد  و  تو  و  ساخت،  واضح  را  کتاب  و  نمود،  عظیم  را  مصیبت 

داد. قرار  خرد  و  عقل  صاحبان  براى  عبرت  را 

پاکان  فرزند  اى  تو  بر  خدا  درود  مى کنى،  رد  را  جواب  و  مى شنوى  را  خطاب  تو  که  مى دهم  گواهى   

و  تو  به  تقّرب  امید  کار  این  با  و  گشته ام،   پناهنده  تو  آستان  به  و  آمده  تو  سوى  به  منم  اکنون  پربرکت، 

گویا  من،  پیشواى  و  امام  فرزند  و  من  پیشواى  و  امام  اى  تو  بر  خدا  درود  دارم،  را  بزرگوارت   پدر  و  جد، 

یارى  نمى دهد،  را  تو  جواب  کسى  مى زنى  فریاد  کربال  صحراى  در  من  موالى  اى  مى بینم  دارم  را  تو 

شما  با  کاش  اى  و  نمى شوى،  داده  پناه  و  مى خواهى  پناه  تو  و  نمى رسد  تو  فریاد  به  کسى  مى طلبى، 

بودم و به سعادت بزرگ و رستگارى نائل مى شدم.

سپس ضریح را ببوس و به قسمت باالى سر مبارك برو و آنجا 
بایست و بگو: 

یَن  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َقِر یـَع اْلَعْبـَرِة الّسـاِکَبِة، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َصِر َالسَّ

ْعَظَم ِبَك 
َ
َب، َوأ ـراٰ ُه ِبـَك التُّ َب اللَّ ْقِسـُم َلَقـْد َطیَّ

ُ
ـِه أ اْلُمِصیَبـِة الّراِتَبـِة، ِباللَّ

ـَك  مَّ
ُ
بـٰاَك، [َوأ

َ
َك َوأ ْوَضـَح ِبـَك اْلِکتـٰاَب، َوَجَعَلـَك َوَجـدَّ

َ
اْلُمصـٰاَب، َوأ

ْلبٰاِب. وِلـي اْالَ ْبنـٰاَءَك](۱) ِعْبـَرًة ِالُ
َ
خـٰاَك َوأ

َ
َوأ

ـُه َعَلْیَك  ـی اللَّ َب، َفَصلَّ نَّـَك َتْسـَمُع اْلِخطـٰاَب، َوَتـُردُّ اْلَجـواٰ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

َتْیـُت، َوِإلـٰی ِفنٰاِئـَك 
َ
َیاْبـَن اْلَمیٰاِمیـِن اْالَْطیـٰاِب، َفهـٰا أَنـا ذاٰ َنْحـَوَك َقـْد أ

ُه  ی اللَّ ِبیـَك، َفَصلَّ
َ
َك َوأ َبَة ِإَلْیـَك، َوِإلٰی َجـدِّ ْرُجـو ِبٰذِلـَك اْلُقْر

َ
ُت، أ

ْ
اْلَتَجـأ

َبٰالَء  نِّي ِبَك یٰا َمـْوٰالَي في َعَرصـٰاِت َکْر
َ
َعَلْیـَك یٰا ِإمٰاِمـي َواْبَن ِإمٰاِمـي، َکأ

ُتنـٰادي َفٰال ُتجٰاُب، َوَتْسـَتِغیُث َفـٰال ُتغٰاُث، َوَتْسـَتِجیُر َفٰال ُتجٰاُر، یـٰا َلْیَتِني 

ُفـوَز َفـْوزًا َعِظیمًا.
َ
ُکْنـُت َمَعَك َفأ
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۱. در نسـخه عالمـه مجلسـی1 ایـن اضافـه آمـده اسـت: دو رکعـت نماز در قسـمت باالی سـر بخـوان و در آن 
هـر سـوره ای کـه دوسـت داری بخـوان و بـه آنچه خواهـی دعا کن. سـپس برخیز و بـرو به حضـرت علی بن 

الحسـین و بـر شـهدا از اصحـاب امام حسـین7 سـالم کن بـه آنچه پیـش از این ذکر شـد.

سالم  و  بسیار  تحّیت  من  طرف  از  و  فرست  درود  او  مطّهر  پیکر  و  روح  بر  خداوندا 

دعا،  شنونده  تو  که  برسان  او  به  آمرزش  و  دائم  خیر  و  رضوان  و  برکت  و  رحمت  و 

نزدیک و اجابت کننده اى.

تو  مصیبت  راستى  به  اهللا،  عبد  ابا  اى  خدا،  رسول  فرزند  اى  فدایت  به  مادرم  و  پدر 

گروهى  کند  لعنت  خدا  است،  بزرگ  زمین  و  آسمان ها  اهل  بر  و  ما  بر  تو  عزاى  و  عظیم 

را که اسب ها را زین کرده و لجام زده و خود را براى جنگ با تو آماده کردند،

خداوند  از  آمدم،  تو  زیارتگاه  به  و  نمودم  قصد  را  تو  حرم  اهللا،  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى 

پیشگاه  در  جایگاهت  به  و  دارى  خدا  نزد  که  مقامى  و  مرتبه  و  موقعّیت  به  مى خواهم 

دهد. قرار  آخرت  و  دنیا  در  شما  با  مرا  و  فرستد  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  او 

ًة َکِثیَرًة، َوَسـٰالمًا  ـي َتِحیَّ ْغُه َعنِّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُروِحـِه َوَجَسـِدِه، َوَبلِّ للَّ
َ
أ

عٰاِء،  نـًا، ِإنََّك َسـِمیُع الدُّ ِئمـًا َوُغْفراٰ نـًا، َوَخْیـرًا داٰ َوَرْحَمـًة، َوَبَرَکـًة َوِرْضواٰ

ُمِجیـٌب.  یـٌب  َقِر

سپس خود را بر قبر بیفکن و آن را ببوس و بگو:
ِه، َلَقـْد َعُظَمِت  بـٰا َعْبـِد اللَّ

َ
ِه]، یٰا أ ـي [َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
ِبأ

ِت َواْالَْرِض،  ـمٰاواٰ ْهِل السَّ
َ
ُة ِبـَك َعَلْینٰا، َوَعلـٰی أ یَّ ِز ـِت الرَّ اْلُمِصیَبـُة، َوَجلَّ

ْت ِلِقتٰاِلَك،
َ
ـأ ْلَجَمـْت َوَتَهیَّ

َ
ْسـَرَجْت َوأ

َ
ًة أ مَّ

ُ
ُه أ َفَلَعـَن اللَّ

ُل 
َ
ْسـأ

َ
َتْیُت َمْشـَهَدَك، أ

َ
ِه، َقَصـْدُت َحَرَمَك، َوأ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
یـٰا َمْوٰالَي یـٰا أ

َي  ْن ُیَصلِّ
َ
ـِذي َلـَك َلَدْیـِه، أ ـذي َلـَك ِعْنـَدُه، َوِباْلَمَحلِّ الَّ ِن الَّ

ْ
ـأ ـَه ِبالشَّ اللَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ْن َیْجَعَلِنـي َمَعُکْم ِفـي الدُّ
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمحمَّ َعلـٰی ُمَحمَّ

سپس(۱) سر خود را بلند کن و با این صلوات بر آن حضرت درود فرست:
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حسین  بر  فرست  درود  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

مبارك،  پاك،  بالنده،  درودى  اندوه ها،  اسیر  و  اشک ها  کشته  شهید،  مظلوم 

و  پیامبران  فرزندان  از  یکى  بر  که  درودى  از  برتر  آن،  آخر  نیابد  پایان  و  آن  ابتداى  رود  باال 

جهانیان. پروردگار  اى  فرستادى،  رسوالن 

شده  رها  و  مظلوم  شده،  کشته  شهید،  امام  بر  فرست  درود  خداوندا 

راستگو،  بسیار  امام  جانشین،  وصّى،  زاهد،  عابد،  پیشوا،  سید،  یار،  بدون  و 

پرهیزکار،  پسند،  مورد  و  پسندیده  پربرکت،  و  نیکو  طهارت،  و  پاکى  عین 

سبط  هدایت،  پیشواى  عالِم،  مجاهد  بازدارنده،  زاهد،  شده،  هدایت  کننده،  هدایت 

باد. او  خاندان  بر  و  او  بر  خدا  سالم  و  درود  بتول،  چشم  روشنى  رسول، 

نافرمانى  از  و  کرد  عمل  تو  طاعت  به  که  طور  همان  فرست  درود  من  موالى  و  سرور  بر  خداوندا 

نپذیرفت،  تو  مورد  در  را  عذرى  آورد،  روى  ایمانت  بر  و  کوشید،  بسیار  تو  رضاى  در  و  کرد،  نهى  تو 

ٍد، َوَصلِّ َعَلی اْلُحَسـْیِن اْلَمْظُلوِم  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ أللَّ

ِکَیـًة ُمبٰاَرَکًة،  بـٰاِت، َصٰالًة نٰاِمَیـًة زاٰ ِت، َوَاِسـیِر اْلُکُر ـِهیِد، َقِتیـِل اْلَعَبـراٰ الشَّ

ْیـَت َعلٰی َاَحٍد ِمـْن َاْوٰالِد   ُلهـٰا، َوٰال َیْنَفـُد آِخُرهـا، َاْفَضَل مٰا َصلَّ

َیْصَعـُد َا وَّ

ْنِبیٰاِء َواْلُمْرَسـِلیَن، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیَن. اْالَ

ـِهیِد، َاْلَمْقُتـوِل اْلَمْظُلـوِم اْلَمْخـُذوِل،  مـٰاِم الشَّ َالّلُهـمَّ َصـلِّ َعَلـی اْالِ

یِق،  دِّ مـٰاِم الصِّ ِد اْلقٰاِئـِد، َواْلعٰاِبـِد الّزاِهـِد، واْلَوِصيِّ اْلَخلیَفـِة، َاْالِ ـیِّ َوالسَّ

ِقـيِّ اْلهٰاِدي  ، َوالتَّ ِضـيِّ اْلَمْرِضـيِّ ـِب اْلُمبـٰاَرِك، َوالرَّ یِّ ْهـِر الّطاِهـِر، َالطَّ َالطُّ

ِسـْبِط  اْلُهـدٰی،  ِامـٰاِم  اْلعٰاِلـِم،  َاْلُمجٰاِهـِد  الّذاِئـِد،  َالّزاِهـِد   ، اْلَمْهـِديِّ

َم. ـُه َعَلْیـِه َوآِلِه َوَسـلَّ ـی اللَّ ِة َعْیـِن اْلَبُتـوِل، َصلَّ ُسـوِل، َوُقـرَّ الرَّ

دي َوَمـْوٰالَي، َکمـا َعِمـَل ِبطٰاَعِتـَك، َوَنهـٰی  َالّلُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی َسـیِّ

َعـْن َمْعِصَیِتـَك، َوبٰاَلـَغ فـي ِرْضواِنـَك، َوَاْقَبـَل َعلـٰی ِإیمٰاِنـَك َغْیـَر قٰاِبٍل 
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پس  نمود،  احیا  را  سنت  کتاب  وسیله  به  و  کرد  ویران  حقیقت  و  حق  وسیله  به  را  جور  بناى  نمود  قیام 

تو  پیشگاه  در  و  نمود  داللت  تو  بر  را  ایشان  و  فراخواند  تو  سوى  به  را  بندگان  آشکار،  و  پنهانى 

کوشش،  و  تالش  با  تو  اولیاء  در  و  تو  اطاعت  بر  رفت   و  زحمت،   و  رنج  با  تو  رضوان  در  کرد  زندگى 

با  تو  راه  در  بلکه  روز  و  شب  از  وقت  هیچ  در  نکرد  نافرمانى  گردید،  پنهان  و  گفت  وداع  را  دنیا  و 

کرد. جهاد  کّفار  و  منافقین 

براى  و  کن  چندان  دو  را  عذابت  آنان  بر  و  نیکوکار  راستگویان  پاداش  بهترین  ده  پاداش  را  او  خداوندا 

رفت.  دنیا  از  شده  رحمت  و  شد  کشته  مظلومانه  و  جنگید  کریمانه  راستى  به  را،  عقوبت  و  کیفر  قاتالنش 

کرد،  بندگى  و  داد  زکات  که  کسى  پسر  و  هستم  محّمد6  حضرت  خدا  رسول  فرزند  من  گفت:  مى 

خداوند  و  کردند  اطاعت  را  شیطان  او  کشتن  در  و  کشتند  ایمان  بر  را  او  کشتند،  عمد  روى  از  را  او  پس 

رحمان را در نظر نگرفتند و از او نترسیدند.

و  برد  باال  را  او  یاد  و  ذکر  آن  با  که  درودى  فرست،  درود  من  موالى  سرورو  بر  خداوندا 

ُهـْم َعَلْیـَك، َوقٰاَم  ِفیـَك ُعـْذرًا، ِسـّرًا َوَعٰالِنَیـًة َیْدُعو اْلِعبـٰاَد ِاَلْیـَك، َوَیُدلُّ

َة ِباْلِکتـٰاِب، َفعٰاَش  ـنَّ ِب، َوُیْحِیي السُّ ـواٰ َبْیـَن َیَدْیـَك َیْهـِدُم اْلَجـْوَر ِبالصَّ

ِنَك َمْکـُدودًا، َوَمضـٰی َعلٰی طٰاَعِتـَك َوِفي َاْوِلیٰاِئـَك َمْکُدوحًا،  فـي ِرْضواٰ

َوَقضـٰی ِاَلْیـَك َمْفُقـودًا، َلـْم َیْعِصـَك في َلْیـٍل َوٰال َنهـٰاٍر، َبْل جٰاَهـَد ِفیَك 

َواْلُکّفاَر.  اْلُمنٰاِفِقیـَن 

َب  ِر، َوضٰاِعـْف َعَلْیِهُم اْلَعذاٰ ْبراٰ ِء الّصاِدِقیَن اْالَ َالّلُهـمَّ َفَاْجِزِه َخْیَر َجـزاٰ

یمـًا، َوُقِتـَل َمْظُلومًا، َوَمضـٰی َمْرُحومًا،  َوِلقٰاِتِلیـِه اْلِعقـٰاَب، َفَقـْد قٰاَتَل َکِر

ـٍد، َواْبـُن َمـْن َزّکـٰی َوَعَبـَد، َفَقَتُلـوُه  ـِه ُمَحمَّ َیُقـوُل َاَنـا اْبـُن َرُسـوِل اللَّ

ـْیطٰاَن،  طٰاُعـوا فـي َقْتِلِه الشَّ
َ
یمـٰاِن، َوأ ِباْلَعْمـِد اْلُمْعَتَمـِد، َقَتُلـوُه َعَلـی اْالِ

ْحَمـَن. الرَّ ِفیـِه  ِقُبـوا  ُیراٰ َوَلـْم 

ُهـمَّ َفَصـلِّ َعلـٰی َسـّیِدي َوَمـْوٰالَي، َصـٰالًة َتْرَفُع ِبهـٰا ِذْکـَرُه، َوُتْظِهُر  للَّ
َ
أ
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در  فضائل  از  قسم  برترین  به  بده  اختصاص  را  او  و  نماید  شتاب  اورا  نصرت  و  سازد  ظاهر  را  امرش 

بزرگواران،  شرف  عالى ترین  به  را  او  برسان  و  بیفزا،  علیین  اعلى  در  او  شرف  به  و  قیامت  فرداى 

بهشت،  مرتبه  باالترین  در  مقّربین  شرف  در  ببر  باال  را  او  رحمتت  شرف  از  و 

بسیار.  کرامت  و  فضیلت  و  فضل  و  واال  منزلت  و  وسیله  مقام  به  برسان  را  او  و 

فرست  درود  و  مى دهى  امام  به  رعیتى  طرف  از  که  پاداشى  بهترین  ده  پاداش  ما  طرف  از  را  او  خداوندا 

نشود یاد  هرگاه  و  شود  یاد  هرگاه  من  موالى  و  سرور  بر 

اى سرور من و موالى من، مرا در حزب خود و در زمره خویش داخل نما و طلب بخشش کن براى من 

از پروردگارت و پروردگارم، که براى تو نزد خدا آببرو و ارزش و مقام و منزلتى رفیع است، اگر بخواهى 

در  مرا  غالمت،  و  بنده  مورد  در  را  خدا  را،  خدا  مى شود  پذیرفته  شفاعتت  کنى  شفاعت  اگر  و  مى شوى  عطا 

جرمم،  بزرگى  و  کردارم  زشتى  و  عملم  بدى  خاطر  به  مگذار،  تنهایم  و  مکن  رهایم  وحشت ها  و  سختى ها 

پروردگار  خداوند  سوى  به  من  وسیله  و  من  گاه  تکیه  و  اطمینان  مایه  و  من  امید  و  آرزو  تو  که 

ـُل ِبهـٰا َنْصـَرُه، َواْخُصْصـُه ِبَاْفَضِل ِقَسـِم اْلَفضٰاِئـِل َیْوَم  ِبهـٰا َاْمـَرُه، َوُتَعجِّ

ِمیَن،  ْعلـٰی َشـَرِف اْلُمَکرَّ
َ
ْغُه أ یـَن، َوَبلِّ ْعلٰی ِعِلیِّ

َ
اْلِقیٰاَمـِة، َوِزْدُه َشـَرفًا فـي أ

فیـِع اْالَْعلٰی،  ِبیـَن ِفـي الرَّ َواْرَفْعـُه ِمـْن َشـَرِف َرْحَمِتـَك فـي َشـَرِف اْلُمَقرَّ

یَلَة.  َمَة اْلَجِز ْغُه اْلَوِسـیَلَة َواْلَمْنِزَلَة اْلَجِلیَلـَة َواْلَفْضَل َواْلَفِضیَلـَة َواْلَکراٰ َوَبلِّ

ِتـِه، َوَصـلِّ َعَلی  ْیـَت ِامٰامـًا َعـْن َرِعیَّ َالّلُهـمَّ َفَاْجـِزِه َعّنـا َاْفَضـَل مـٰا جٰاَز

ما َلـْم ُیْذَکْر. مـٰا ُذِکـَر، َوُکلَّ ِدي وَمـْوٰالَي ُکلَّ َسـیِّ

َواْسـَتْوِهْبِني  َوُزْمَرِتـَك،  ِحْزِبـَك  فـي  أْدِخْلِنـي  وَمـْوٰالَي،  ِدي  َسـیِّ یـٰا 

ـِه جٰاهـًا َوَقـْدرًا َوَمْنِزَلـًة َرِفیَعـًة، ِاْن  ـي، َفـِانَّ َلـَك ِعْنـَد اللَّ بِّ ـَك َوَر بِّ ِمـْن َر

ـَه في َعْبـِدَك َوَمْوٰالَك،  ـَه َاللَّ ْعَت، َاللَّ ْلَت ُاْعِطیـَت، َو ِاْن َشـَفْعَت ُشـفِّ
َ
َسـأ

ِل، ِلُسـوِء َعَمِلي، َوَقِبیـِح ِفْعِلي، َوَعِظیِم  ِئِد َواْالَْهواٰ ـداٰ ٰالُتْخِلِنـي ِعْنَد الشَّ

ِه  ُجْرِمـي، َفِانَّـَك َاَملـي َوَرجٰاِئـي، َوِثَقِتـي َوُمْعَتَمِدي، َوَوِسـیَلِتي ِاَلـی اللَّ
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تر  بزرگ  او  حق  که  وسیله اى  به  نمى جویند  توّسل  خداوند  به  متوّسالن  هستى،  پروردگارت  و  من 

نگرداند  جدا  شما  از  خداوند  مرا  بیت،  اهل  شما  از  او  نزد  باشد  واالتر  او  ارزش  و  تر  الزم  او  حرمت  و 

آماده  شما  دوستان  و  شما  براى  که  عدن  بهشت  در  دهد  قرار  شما  جمع  در  و  گناهانم  خاطر  به 

است. مهربانان  ترین  مهربان  و  آمرزنده  بهترین  او  که  است  کرده 

طرف  از  را  ما  سالم  پاسخ  و  برسان،  من  موالى  و  سّید  به  سالم  و  فراوان  تحیت  خداوندا 

شود  یاد  سالم  هرگاه  او  بر  فرست  درود  و  هستى  بزرگوار  و  بخشنده  تو  که  بازگردان،  ما  به  او 

جهانیان. پروردگار  اى  نشود،  یاد  هرگاه  و 

۱. مصباح الزائر : ص۲۴۵، بحار االنوار: ۲۲۲/۱۰۱ ح۳۴ . 

ِه ِبَوِسـیَلٍة ِهَی َاْعَظـُم َحّقًا،  ـُلوَن ِاَلی اللَّ ـِل اْلُمَتَوسِّ ـَك، َلْم َیَتَوسَّ بِّ ـي َوَر بِّ َر

َفِنَی  ـُل َقـْدرًا ِعْنـَدُه ِمْنُکـْم َاْهـَل اْلَبْیـِت، ٰال َخلَّ َوٰال َاْوَجـُب ُحْرَمـًة َوٰال َاجَّ

هٰا َلُکْم  ِتـي َاَعدَّ ِة َعْدِنِن الَّ ـُه َعْنُکـْم ِبُذُنوِبـي، َوَجَمَعِني َوِاّیاُکْم فـي َجنَّ اللَّ

یَن، َوَاْرَحـُم الّراِحِمیَن. ـُه َخْیـُر اْلغٰاِفِر ْوِلیٰاِئُکـْم، ِانَّ َو ِالَ

ـًة َکِثیـَرًة َوَسـٰالمًا، َواْرُدْد َعَلْینـٰا ِمْنُه  ِدي َوَمـْوٰالَي َتِحیَّ َالّلُهـمَّ َاْبِلـْغ َسـیِّ

ـٰالُم،  مٰا ُذِکَر السَّ یـٌم، َوَصلِّ َعَلْیـِه ُکلَّ ٌد َکِر ـٰالَم، ِانَّـَك َجواٰ ـَة َو] السَّ ِحیَّ [التَّ

ما َلـْم ُیْذَکـْر، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیَن. َوُکلَّ

سپس دو رکعت نماز زیارت بخوان و بعد از آن دعا کن به آنچه 
بعد از نماز زیارت در زیارت اول گفتیم و آن را شرح دادیم، و 
بعد از آن حضرت، شاهزاده على بن الحسین8 و نیز شهدا را 

زیارت کن.(۱)
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از  دارد  بستگى  من  به  که  را  کس  هر  و  فرزندانم  و  مال  و  خانواده  و  خودم  خداوندا 

فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  مى سپارم.  تو  به  ودیعه  به  غایبان  و  حاضران 

بده  قرار  خودت  امن  در  را  ما  خداوندا  فرما،  حفظ  ما  براى  را  آن  و  کن،  حفظ  ایمان  حفظ  به  را  ما  و 

و  مساز،  دگرگون  کرده اى  مرحمت  ما  به  عافیتت  از  را  چه  آن  و  نکن،  سلب  ما  از  را  نعمتت  و 

مشقت  و  سختى  از  خداوندا  راغبیم.  تو  سوى  به  ما  گردان،  زیاد  ما  به  نسبت  را  احسانت  و  فضل 

خداوندا  مى برم،  پناه  تو  به  خانواده  و  فرزند  و  مال  و  جان  به  نسبت  بد  نظر  و  بازگشت  اندوه  و  راه 

راغبیم،  تو  سوى  به  همانا  بدار،  ایمن  عذابت  از  و  بچشان  را  آمرزش  لذت  و  ایمان  شیرینى  ما  به 

( ݒ ݑ  ݔ ݑ (ݐ ݐ ݑ  ݔ (۷) ݐ
صفـوان بـن مهـران گفتـه اسـت: از امـام صـادق7 اجـازه خواسـتم بـرای 
زیـارت موالیـم امـام حسـین7 و از آن حضرت خواسـتم مـرا راهنمایی کند که 

چـه عملـی در ایـن رابطـه بایـد انجـام دهـم، فرمود: 
اى صفوان، پیش از بیرون رفتن سه روز روزه بگیر، در روز سوم 

غسل کن و آنگاه اهل و عیال خود را جمع کن و بگو:
ي  ْهِلي َومٰاِلـي َوَوَلِدي، َوَمـْن کٰاَن ِمنِّ

َ
ْسـَتْوِدُعَك َنْفِسـي َوأ

َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

ٍد،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
ِبَسـِبیٍل، الّشـاِهَد ِمْنُهْم َواْلغٰاِئَب. أ

ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا ِفي ِحـْرِزَك،  للَّ
َ
یمـٰاِن، َواْحَفـْظ َعَلْینـٰا. أ َواْحَفْظنـٰا ِبِحْفـِظ اْالِ

ـْر مـٰا ِبنـٰا ِمـْن عٰاِفَیِتـَك، َوِزْدنٰا ِمـْن َفْضِلَك،  َوٰالَتْسـُلْبنٰا ِنْعَمَتـَك، َوٰال ُتَغیِّ

ـَفِر، َوِمـْن کٰاَبِة  ُعـوُذ ِبَك ِمـْن َوْعثاِء السَّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
ِغُبـوَن. أ ِإّنـا ِإَلْیـَك راٰ

ُهمَّ  للَّ
َ
ْفـِس َواْالَْهِل َواْلمـٰاِل َواْلَوَلِد. أ اْلُمْنَقَلـِب، َوِمْن ُسـوِء اْلَمْنَظِر ِفي النَّ

ِغُبوَن،  َبَك، ِإّنا ِإَلْیـَك راٰ یمٰاِن، َوَبـْرَد اْلَمْغِفَرِة، َوآِمّنـا َعذاٰ اْرُزْقنـٰا َحـٰالَوَة اْالِ

۱۰۰ 
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جانب  از  و  کن،   حفظ  را  ما  دوزخ  عذاب  از  و  فرما  مرحمت  حسنه  آخرت  در  و  حسنه  دنیا  در  ما  به 

هستى. توانا  چیز  هر  بر  تو  که  فرست  ما  بر  رحمتى  خود 

ترین  کریم  من  سرور  اى  تو  و  مى کنند  کوچ  او  سوى  به  اشخاص  که  هستى  کسى  بهترین  تو  خداوندا 

داده اى،  قرار  تحفه اى  کننده،  کوچ  هر  براى  و  کرامتى  زائر  هر  براى  شده اى،  زیارت  برترین  و  شده  قصد 

تو  ولى  من  باشد،  آتش  از  من  رهایى  من  براى  ات  تحفه  که  مى خواهم  تو  از 

رازدارت،  پسر  و  تو  رازدار  برگزیده ات،  پسر  و  تو  برگزیده  پیامبرت،  پسر  و 

حبیب تو و پسر حبیبت را قصد کرده ام.

خداوندا سعى و تالش مرا قبول کن و بپذیر و این سیرم را به سوى خودت مورد ترحم قرار بده بدون 

و  ساختى  هموار  من  بر  را  او  زیارت  راه  که  نهاده اى  مّنت  من  بر  تو  بلکه  باشم  داشته  تو  بر  مّنتى  اینکه 

خداوندا  رساندى،  مکان  این  به  اینکه  تا  کردى  حفظ  مرا  روز  و  شب  در  و  شناساندى  من  به  را  آن  فضیلت 

َب الّنـاِر، َوآِتنٰا  ِخـَرِة َحَسـَنًة، َوِقنٰا َعـذاٰ ْنیـٰا َحَسـَنًة، َوِفي اْالٰ َوآِتنـٰا ِفـي الدُّ

ِمـْن َلُدْنَك َرْحَمـًة، ِإنَّـَك َعَلی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.

وقتى به فرات رسیدى (که مقصود شریعه امام صادق7 در نهر 
علقمه است) بگو:

ْکـَرُم َمْقُصوٍد، 
َ
ِدي أ ْنَت َسـیِّ

َ
جٰاُل، َوأ ْنَت َخْیـُر َمْن َوَفَد ِإَلْیـِه الرِّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ِفـٍد ُتْحَفـًة،  َمـًة، َوِلـُکلِّ واٰ ِئـٍر َکراٰ ْفَضـُل َمـُزوٍر، َوَقـْد َجَعْلـَت ِلـُکلِّ زاٰ
َ
َوأ

ْن َتْجَعـَل ُتْحَفَتـَك ِإّیـاَي َفکٰاَك َرَقَبِتـي ِمَن الّناِر، َوَقـْد َقَصْدُت 
َ
ْسـأُلَك أ

َ
َفأ

ـَك،  ـَك َواْبـَن َنِجیِّ ـَك، َوَنِجیَّ ـَك َواْبـَن َصِفیِّ ـَك، َوَصِفیَّ ـَك َواْبـَن َنِبیِّ َوِلیَّ

َحِبیِبـَك. َواْبـَن  َوَحِبیَبـَك 

ـي َعَلْیَك،  ُهـمَّ َفاْشـُکْر َسـْعِیي، َواْرَحْم َمِسـیري ِإَلْیـَك، ِبَغْیِر َمنٍّ ِمنِّ للَّ
َ
أ

ْفَتِنـي  یٰاَرِتـِه، َوَعرَّ ـِبیَل ِإلـٰی ِز ، ِإْذ َجَعْلـَت ِلـَي السَّ َبـْل َلـَك اْلَمـنُّ َعَلـيَّ

ُهمَّ  للَّ
َ
ْغَتِني ٰهَذا اْلَمـکٰاَن. أ هٰاِر، َحّتـٰی َبلَّ ْیـِل َوالنَّ َفْضَلـُه، َوَحِفْظَتِنـي ِفي اللَّ
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۱. سورۀ رعد، آیه۴.

الطافت. تمام  بر  شکر  را  تو  و  نعمت هایت  همه  بر  سپاس  و  حمد  را  تو 

و  امن  مایه  و  کننده  پاك  و  نور  را)  (غسل  را  آن  بده  قرار  خداوندا  او،  از  استعانت  با  و  خدا  نام  به 

نما  فراخ  را  سینه ام  و  گردان  پاك  مرا  قلب  آن  وسیلۀ  به  خداوندا  عیبى،  و  آفت  و  بیمارى  و  درد  هر  شفاى 

فرما. آسان  را  کارم  و 

هٰا. ْکُر َعلٰی ِمَنِنَك ُکلِّ هٰا، َوَلَك الشُّ َفَلَك اْلَحْمُد َعلٰی َنْعمٰاِئَك ُکلِّ

و  مرا  کرد  حدیث  پدرانش  از  پدرم  فرات،  از  کن  غسل  سپس 
فرمود: رسول خدا9 فرمودند: 

پسرم حسین بعد از من بر لب فرات کشته مى شود، کسى که به 
زیارت او رود و از فرات غسل کند گناهان او فروریزد و مانند 
روزى گردد که از مادر به دنیا آمده است، پس زمانى که غسل 

کردى در حال غسل کردن بگو:
ُهـمَّ اْجَعْلُه ُنورًا َوَطُهـورًا، َوِحْرزًا َوِشـفٰاًء ِمْن ُکلِّ  للَّ

َ
ِه. أ ـِه َوِباللَّ ِبْسـِم اللَّ

ـْر ِبـِه َقْلِبـي، َواْشـَرْح ِبـِه َصْدِري،  ُهـمَّ َطهِّ للَّ
َ
ٍء، َوُسـْقٍم َوآَفـٍة َوعٰاَهـٍة. أ داٰ

ْمِري.  
َ
ْل لي ِبـِه أ َوَسـهِّ

و چون از غسل فارغ گردیدى پیراهن پاکى بپوش و خارج نهر دو 
رکعت نماز بخوان و آن مکانى است که خداوند تبارك و تعالى 
ݐٌ  ݐْ ِ  ٌ ݔ ݐِ

ݐَ َ  ٌ ْ ݐَ َ ݓٍ  ٰ ݐ ْ ݘَ ݐْ  ِ ݑٌ  ݐّ ݓ َ ݑٌ  ٰ ِ ٰ ݓ ݑَ ُ  ٌ َ ݑِ ݐِ  ْ َ ْ ݔ  ݐِ فرمود: (َ
)(۱) «و  ُ ُ ْ ݔ  ݐِ ݐٍ  ْ َ ݓ  ٰ َ  ٰ ݐ ْ َ ݓ  ُ ݐِّ ݐ ݐُ َ  ٍ ِ ٰ  ٍ ٰ ݓِ  ٰ ݑ ْ ُ ݔ  ٍ ݐ ݐْ ِ  ُ ݔْ ݐَ َ

در زمین قطعه هایى همجوار و باغ هایى از انگور ها و زراعت و 
نخل هایى است که دو تنه از یک ریشه رسته است یا یک تنه از 
یک ریشه و همه به یک آب سیراب مى شوند و در ثمره بعضى 

را بر بعضى دیگر برترى داده ایم».
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۱. سورۀ اعراف، آیه۴۳.

خداوند بزرگ تر است بس بزرگ تر، ستایش او را به جا مى آورم بسیار، تنزیه او مى نمایم هر بامداد 

نمى نمود  هدایت  را  ما  خداوند  اگر  نمود  هدایت  امر  این  به  را  ما  که  را  خداوند  سپاس  و  شامگاه «حمد  و 

آورده اند». را  حق  ما  پروردگار  فرستادگان  همانا  نمى یافتیم  را  راه  هرگز 

خدا،  پیامبر  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  اى  تو  بر  سالم 

رسوالن،  سّید  اى  تو  بر  سالم  پیامبران،  خاتم  اى  تو  بر  سالم 

سالم  مؤمنان،  امیر  اى  تو  بر  سالم  خدا،  حبیب  اى  تو  بر  سالم 

روسفیدان،  پیشواى  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء  سرور  اى  تو  بر 

و چون از نمازت فارغ شدى رو به سوى حائر حرکت کن خیلى 
با آرامش و با وقار، قدم هایت را کوتاه بردار، خداوند تبارك و 
تعالى به هر قدم تو یک حج ویک عمره برایت مى نویسد و راه 
برو درحالى که قلبى خاشع و چشمى گریان دارى و زیاد تکبیر 
و تهلیل و ثناى پروردگار و صلوات بر پیامبر و مخصوصًا بر امام 
حسین7 بفرست و قاتالن حضرت را لعنت کن و از کسانى که 
اساس ظلم را نهادند تبّرى بجو، به باب حائر که رسیدى بایست 

و بگو:
ُبْکـَرًة  ـِه  اللَّ َوُسـْبحٰاَن  َکِثیـرًا،  ـِه  ِللَّ َواْلَحْمـُد  َکِبیـرًا،  ْکَبـُر 

َ
أ ـُه  َاللَّ

ْن 
َ
نـٰا ِلٰهـذاٰ َومـٰا ُکّنـا ِلَنْهَتـِدَي َلـْوٰال أ ـِذي َهداٰ ـِه الَّ ِصیـًال، (َاْلَحْمـُد ِللَّ

َ
َوأ

(۱)(
ِباْلَحـقِّ نـٰا  بِّ َر ُرُسـُل  جـٰاَءْت  َلَقـْد  ـُه  اللَّ َنـا  َهداٰ

ِه،  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َنِبـيَّ اللَّ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َرُسـوَل اللَّ و بگـو: َالسَّ

َد اْلُمْرَسـلیَن،  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َسـیِّ ِبّییـَن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا خٰاَتـَم النَّ َالسَّ

ـٰالُم  ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َحِبیَب اللَّ َالسَّ

ِلیَن، ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا قٰاِئـَد اْلُغـرِّ اْلُمَحجَّ یـَن، َالسَّ َد اْلَوِصیِّ َعَلْیـَك یـٰا َسـیِّ
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تو  بر  سالم  عالم،  زنان  سرور  فاطمه  پسر  اى  تو  بر  سالم 

امیرالمؤمنین. وصّى  اى  تو  بر  سالم  فرزندانت،  از  امامان  بر  و 

در  که  الهى  فرشتگان  اى  شما  بر  سالم  شهید،  و  راستگو  بسیار  اى  تو  بر  سالم 

پروردگارم  فرشتگان  اى  شما  بر  سالم  اید،  گزیده  اقامت  شریف  جایگاه  این 

که  مادامى  تا  دائمى  سالم  من  طرف  از  شما  بر  سالم  اید،  نموده  احاطه  را  حسین7  امام  مبارك  قبر  که 

است. باقى  روز  و  شب  و  هستم  باقى 

رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

تو ام،   کنیز  پسر  و  تو  بنده  پسر  تو  بنده  امیرمؤمنان،  پسر  اى  تو  بر  سالم  خدا، 

دشمنم،  شما  دشمن  با  و  دوست  شما  دوست  با  کننده ام،   ترك  را  شما  با  مخالفت  و  دارم  اقرار  بندگى  به 

جسته ام، تقّرب  شما  به  قصد  این  با  و  گشته   پناهنده  شما  زیارتگاه  به  و  نموده  قصد  را  شما  حرم 

اى  شوم  وارد  مى دهید  اجازه  خدا؟  پیامبر  اى  شوم  وارد  خدا؟  رسول  اى  شوم  وارد  مى دهید  اجازه 

ـٰالُم َعَلْیـَك  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیـَن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة َسـیِّ َالسَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن. 
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َوِصـيَّ أ ـِة ِمـْن ُوْلـِدَك، َالسَّ ِئمَّ َوَعَلـی اْالَ

ِه،  ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا َمٰالِئَکـَة اللَّ ـَهیُد. َالسَّ یُق الشَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

ي،  بِّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یٰا َمٰالِئَکـَة َر یِف، َالسَّ ـِر َاْلُمِقیِمیـَن فـي ٰهـَذا اْلَمقٰاِم الشَّ

َبـدًا 
َ
ـي أ ـٰالُم َعَلْیُکـْم ِمنِّ ـٰالُم، َالسَّ َاْلُمْحِدِقیـَن ِبَقْبـِر اْلُحَسـْیِن َعَلْیـِه السَّ

هٰاُر. ْیُل َوالنَّ مٰا َبِقیُت َوَبِقَي اللَّ

ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل  ِه، َالسَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا أ سـپس بگو: َالسَّ

َمِتَك،
َ
ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َعْبـُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن أ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن أ ِه، َالسَّ اللَّ

ُکـْم، َواْلُمعٰاِدي  ِلي ِلَوِلیِّ ، َوالّتـاِرُك ِلْلِخٰالِف َعَلْیُکـْم، َواْلُمواٰ قِّ  َاْلُمِقـرُّ ِبالرِّ

َب ِإَلْیـَك ِبَقْصِدَك،  ُکـْم، َقَصَد َحَرَمَك، َواْسـَتجٰاَر ِبَمْشـَهِدَك، َوَتَقرَّ ِلَعُدوِّ

ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن، 
َ
ْدُخُل یـٰا أ

َ
أ
َ
ـِه، أ ْدُخـُل یٰا َنِبيَّ اللَّ

َ
أ
َ
ِه، أ ْدُخـُل یٰا َرُسـوَل اللَّ

َ
أ
َ
أ
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خدا؟ رسول  فرزند  اى  من  موالى  اى  شوم  وارد  اهللا؟  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى  شوم  وارد  مى دهید؟  اجازه 

عالم؟  زنان  سرور  اى  فاطمه،  اى  شوم  وارد  مى دهید  اجازه  اوصیاء،  سّید  اى  شوم  وارد  مؤمنان؟  امیر 

حمد و سپاس سزاوار خداوند یگانه و یکتا و بى همتا و بى نیاز است که مرا به والیت تو هدایت نمود و 

به زیارت تو مخصوص گردانید و قصد تو را برایم آسان ساخت.

حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  برگزیده  که  آدم7  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  است،  خداوند  خلیل  که  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  پیامبر  که  نوح 

است،  خدا  روح  که  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  کلیم  که  موسى  حضرت  وارث  اى 

اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  حبیب  که  محّمد9  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  مصطفى،  محّمد  فرزند  اى  تو  بر  سالم  است.  خدا  ولى  که  امیرالمؤمنین  وارث 

َدَة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن،  ْدُخـُل یـٰا فٰاِطَمـُة َسـیِّ
َ
أ
َ
یـَن، أ َد اْلَوِصیِّ ْدُخـُل یـٰا َسـیِّ

َ
أ
َ
أ

ِه؟   ْدُخُل یـٰا َمـْوٰالَي َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ
َ
أ
َ
ـِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ْدُخـُل یـٰا َمـْوٰالَي یٰا أ

َ
أ
َ
أ

جارى  چشمت  از  اشک  و  کرد  پیدا  خشوع  تو  قلب  اگر  پس 
گشت این عالمت اجازه واردشدن است پس وارد شو و بگو:

ِني ِلـِوٰال َیِتَك،  ـِذي َهداٰ َمِد، َالَّ ِحـِد اْالََحـِد اْلَفـْرِد الصَّ ـِه اْلواٰ اْلَحْمـُد ِللَّ

َل لـي َقْصَدَك. یـٰاَر ِتَك، َوَسـهَّ ِنـي ِبِز َوَخصَّ

سپس به درب قّبه برو و آنجا که رأس مبارك قرار دارد بایست 
و بگو:

ِرَث ُنوٍح  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفَوِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِه، َالسَّ ِهیَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ َنِبـيِّ اللَّ

ِه،  ِرَث ِعیسـی ُروِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم اللَّ یـٰا واٰ

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ـٍد َحِبیـِب اللَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ٰالُم  ِدِن اْلُمْصَطفٰی، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن ُمَحمَّ ِه. َالسَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن َوِليِّ اللَّ
َ
أ
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زهرا،  فاطمه  پسر  اى  تو  بر  سالم  مرتضى،  على  پسر  اى  تو  بر 

خدا،  خون  پسر  اى  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم  کبرى،  خدیجه  پسر  اى  تو  بر  سالم 

است. نشده  گرفته  او  انتقام  آنکه  اى  و 

زشتى ها  از  و  نمودى،  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  شهادت 

را  شما  که  گروهى  بر  خدا  لعنت  فرارسید،  اجل  تا  کردى  اطاعت  را  او  رسول  و  خدا  و  فرمودى،  نهى 

شنیدند  را  شما  قتل  خبر  که  آنان  بر  خدا  لعنت  و  نمودند،  ستم  شما  به  که  کسانى  بر  خدا  لعنت  و  کشتند، 

شدند. خشنود  و 

صلب هاى  در  بودى  نورى  تو  که  مى دهم  شهادت  اهللا،  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى 

نیالود. را  شما  آلودگى هایش  به  جاهلیت  پاك،  ارحام  و  رفیع  بسیار 

دین  اسطوانه هاى  از  شما  که  مى دهم  شهادت  و  نپوشاند،  شما  بر  آن  تاریک  و  تیره  لباس هاى  از  و 

هستید. مؤمنین  ارکان  و 

ِء، ْهـراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة الزَّ َعَلْیـَك َیاْبـَن َعِلـيِّ ِن اْلُمْرَتضـٰی، َالسَّ

ـِه  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ثـٰاَر اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َخِدیَجـَة اْلُکْبـرٰی، َالسَّ  َالسَّ

َواْبَن ثـٰاِرِه، َواْلِوْتَر اْلَمْوُتوَر.

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َفَلَعَن 
َ
ـَه َوَرُسـوَلُه َحّتٰی أ َطْعَت اللَّ

َ
َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوأ

ًة َسـِمَعْت ِبٰذِلَك مَّ
ُ
ُه أ ًة َظَلَمْتـَك، َوَلَعَن اللَّ مَّ

ُ
ُه أ ـًة َقَتَلْتَك، َوَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ اللَّ

ِبِه. َفَرِضَیْت 

نَّـَك ُکْنـَت ُنـورًا ِفـي اْالَْصـٰالِب 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ

ْنجٰاِسـهٰا، 
َ
ِبأ ـُة  اْلجٰاِهِلیَّ ْسـَك  ُتَنجِّ َلـْم  ـَرِة،  اْلُمَطهَّ َواْالَْرحـٰاِم  الّشـاِمَخِة، 

یِن،  نََّك ِمـْن َدعٰاِئـِم الدِّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوَلـْم ُتْلِبْسـَك ِمـْن ُمْدَلِهّمـاِت ِثیٰاِبهـٰا، َوأ

ْرکٰاِن اْلُمْؤِمِنیـَن.
َ
َوأ
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هدایت  و  هدایتگر  پاك،  پسندیده،  پرهیزکار،  نیکوکار،  امام  تو  که  مى دهم  گواهى  و 

آویز  دست  و  هدایت  پرچم  و  تقوا  نشانه  فرزندانت  از  امامان  که  مى دهم  شهادت  و  شده اى، 

هستید. دنیا  اهل  بر  حجت  و  اطمینان  مورد  و  محکم 

به  و  مؤمن  شما  به  من  که  را  رسوالنش  و  پیامبران  و  مالئکه  و  خدا  مى گیرم  گواه  و 

و  تسلیم  شما  قلب  برابر  در  من  قلب  و  دارم،  یقین  کارم  سرانجام  و  دینم  احکام  و  شما  بازگشت 

بر  و  شما  بر  خدا  درود  است،  آماده  شما  براى  من  یارى  و  نصرت  و  هستم  شما  پیرو  امر  هر  در 

شما  حاضر  بر  و  مطهرتان  اجسام  و  شما  شریف  اجساد  بر  و  شما  پاك  ارواح 

شما. پنهان  بر  و  شما  آشکار  بر  و  شما  غایب  و 

فدایت  به  مادرم  و  پدر 

شما  عزاى  راستى  به  اهللا،  اباعبد  اى  فدایت  مادرم  و  پدر  خدا،  رسول  فرزند  اى 

مى باشد،  سنگین  بسى  زمین  و  آسمان ها  اهل  همه  بر  و  ما  بر  شما  مصیبت  و  بزرگ 

 ، ، َاْلهـٰاِدي اْلَمْهِديُّ ِکـيُّ ِضيُّ الزَّ ، َالرَّ ِقـيُّ مـٰاُم اْلَبـرُّ التَّ نَّـَك اْالِ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ْعـٰالُم اْلُهـدی، َواْلُعْرَوُة 
َ
ْقوٰی، َوأ ـَة ِمـْن ُوْلـِدَك َکِلَمـُة التَّ ِئمَّ نَّ اْالَ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ْنیٰا. ْهـِل الدُّ
َ
ـُة َعلٰی أ اْلُوْثقـٰی، َواْلُحجَّ

نِّي ِبُکـْم ُمْوِمـٌن، َوِبِإیٰاِبُکْم 
َ
ْنِبیٰاَءُه َوُرُسـَلُه، أ

َ
ـَه َوَمٰالِئَکَتـُه َوأ ْشـِهُد اللَّ

ُ
َوأ

ْمِري 
َ
ِتیـِم َعَملـي، َوَقْلِبـي ِلَقْلِبُکْم ِسـْلٌم، َوأ ِیِع ِدینـي، َوَخواٰ ُموِقـٌن، ِبَشـراٰ

َوَعَلـی  َعَلْیُکـْم  ـِه  اللَّ ُت  َصَلـواٰ ٌة،  ُمَعـدَّ َلُکـْم  َوُنْصَرِتـي  ِبـٌع،  ُمتَّ ْمرُِکـْم  ِالَ

ْجسـٰاِمُکْم، َوَعلٰی شـٰاِهِدُکْم َوَعَلی 
َ
ْجسـٰاِدُکْم َوَعلٰی أ

َ
ِحُکـْم، َوَعلٰی أ ْرواٰ

َ
أ

غٰاِئِبُکـْم، َوَعلـٰی ظٰاِهرُِکـْم َوَعلـٰی بٰاِطِنُکْم.  

ي  مِّ
ُ
ْنَت َوأ

َ
بـي أ

َ
سـپس خـود را بـر روى قبر بینـداز و آن را ببوس و بگو: ِبأ

ُة،  یَّ ِز ـِه، َلَقْد َعُظَمـِت الرَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
ـي یٰا أ مِّ

ُ
ْنَت َوأ

َ
ِبي أ

َ
ـِه، ِبأ َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ

ِت َواْالَْرِض،  ـمٰاواٰ ْهـِل السَّ
َ
ـِت اْلُمِصیَبـُة ِبـَك َعَلْینٰا، َوَعلـٰی َجِمیِع أ َوَجلَّ
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۱. «َو آِله»، خ.

آماده  شما  با  جنگ  براى  را  خود  و  زده  لجام  و  کرده  زین  را  اسب ها  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا 

درخواست  خدا  از  آمدم،  شما  زیارتگاه  به  و  کرده  قصد  را  شما  حرم  اهللا،  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى  نمودند، 

بر  که  است  شما  براى  او  پیشگاه  در  که  واالیى  جایگاه  به  و  دارید  او  نزد  که  مقامى  و  مرتبه  به  مى کنم 

دهد. قرار  شما  با  آخرت  و  دنیا  در  مرا  و  فرستد  درود  محّمد  آل  و  محّمد 

تو  براى  شریکى  و  یکتایى  تو  که  نمودم  تو  براى  سجده  و  رکوع  و  گزاردم  نماز  من  خداوندا 

شایسته اى  معبود  هیچ  و  خداوندى  تو  که  زیرا  نمى باشد،  تو  براى  جز  سجود  و  رکوع  و  نماز  و  نیست 

تحّیت  و  سالم  بهترین  ایشان  به  من  طرف  از  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  نیست.  تو  جز 

نما.  رد  را  سالم  پاسخ  ایشان  طرف  از  من  بر  و  برسان،  را 

است،  السالم  علیهما  على  بن  حسین  موالیم  به  من  از  هدیه اى  رکعت  دو  این  خداوندا 

آن  بر  مرا  و  بپذیر  من  از  را  آن  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

ْت ِلِقتٰاِلـَك، یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا 
َ
ـأ ْلَجَمـْت، َوَتَهیَّ

َ
ْسـَرَجْت َوأ

َ
ـًة أ مَّ

ُ
ـُه أ َفَلَعـَن اللَّ

ِن 
ْ
ـأ َه ِبالشَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
َتْیُت ِإلٰی َمْشـَهِدَك، أ

َ
ِه، َقَصْدُت َحَرَمَك، َوأ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
أ

ٍد  َي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُیَصلِّ
َ
ـذي َلـَك َلَدْیـِه، أ ـِذي َلـَك ِعْنـَدُه، َوِباْلَمَحـلِّ الَّ الَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ْن َیْجَعَلِنـي َمَعُکـْم ِفي الدُّ
َ
ـٍد، َوأ َوآِل ُمَحمَّ

سپس برخیز و در قسمت باالى سر دو رکعت نماز بخوان و در آن، 
آنچه دوست دارى قرائت کن و چون از نمازت فارغ شدى بگو:

یَك َلَك،  ْیُت َوَرَکْعُت َوَسـَجْدُت َلـَك، َوْحَدَك ٰال َشـِر ُهـمَّ ِإنِّـي َصلَّ للَّ
َ
أ

ـُه ٰال ِإَلَه  ْنَت اللَّ
َ
نََّك أ ـُجوَد ٰالَیُکوُن ِإّال َلـَك، ِالَ ُکـوَع َوالسُّ ـٰالَة َوالرُّ نَّ الصَّ ِالَ

ْفَضَل 
َ
ـي أ ْبِلْغُهْم َعنِّ

َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
ْنـَت. أ

َ
ِإّال أ

ـٰالَم. ـِة، َواْرُدْد َعَليَّ ِمْنُهُم السَّ ِحیَّ ـٰالِم َوالتَّ السَّ

ي ِإلـٰی َمْوٰالَي، َاْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ  ـٌة ِمنِّ ْکَعتـٰاِن َهِدیَّ ُهـمَّ َوهٰاتـٰاِن الرَّ للَّ
َ
أ

ُجْرِني 
ْ
ي، َوأ ْلهٰا ِمنِّ ٍد َوَعَلْیِه(۱)، َوَتَقبَّ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
ـٰالُم. أ َعَلْیِهَما السَّ
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مؤمنان. سرپرست  اى  دارم  تو  ولى  و  تو  در  آرزو  و  امید  آنچه  از  بهتر  به  بده  پاداش 

خدا،  پیامبر  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  ـ  باد  سالم  او  بر  که  ـ  امیرالمؤمنین  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

خدا  مظلوم،  فرزند  اى  و  مظلوم،  اى  تو  بر  سالم  شهید،  اى  تو  بر  سالم  شهید،  حسین  فرزند  اى 

خدا  و  نمودند  ستم  تو  به  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا  و  کشتند،  را  تو  که  را  گروهى  کند  لعنت 

گردیدند. خشنود  و  راضى  آن  به  و  شنیدند  را  آن  که  را  گروهى  کند  لعنت 

اى  تو  بر  سالم 

بسى  مسلمانان  تمام  بر  و  ما  بر  تو  عزاى  و  عظیم  تو  مصیبت  راستى  به  او،  ولّى  پسر  و  خدا  ولّى 

آنان  از  تو  سوى  به  و  خدا  سوى  به  و  کشتند،  را  تو  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا  است،  بزرگ 

مى جویم. بیزارى  آخرت  و  دنیا  در 

ـَك، یٰا َوِلـيَّ اْلُمْؤِمِنیَن. َمِلي َوَرجٰاِئـي ِفیَك َوِفي َوِلیِّ
َ
ْفَضـِل أ

َ
َعلـٰی ٰذِلَك ِبأ

سپس برخیز و به طرف پایین پاى قبر برو و در قسمت باالى سر 
حضرت على بن الحسین8 بایست و بگو:

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َنِبـيِّ اللَّ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ـٰالُم،  السَّ َعَلْیـِه  ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن 
َ
أ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِهیُد، َالسَّ َها الشَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِهیِد، َالسَّ َیاْبـَن اْلُحَسـْیِن الشَّ

ًة  مَّ
ُ
ـُه أ ـًة َقَتَلْتـَك، َوَلَعَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ َهـا اْلَمْظُلـوُم َواْبـُن اْلَمْظُلـوِم، َلَعـَن اللَّ یُّ

َ
أ

ـًة َسـِمَعْت ِبٰذِلـَك َفَرِضَیـْت ِبـِه. مَّ
ُ
ـُه أ َظَلَمْتـَك، َوَلَعـَن اللَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا  سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و آن را ببـوس و بگـو: َالسَّ

ـُة ِبَك َعَلْینٰا،  یَّ ِز ِت الرَّ ِه، َلَقْد َعُظَمِت اْلُمِصیَبـُة، َوَجلَّ ـِه َواْبَن َوِلــیِّ َوِلـيَّ اللَّ

ـِه َوِإَلْیَك   ِإَلی اللَّ
ُ
ْبَرأ
َ
ًة َقَتَلْتـَك، َوأ مَّ

ُ
ـُه أ َوَعلـٰی َجِمیِع اْلُمْسـِلِمیَن، َفَلَعَن اللَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ِمْنُهـْم، ِفي الدُّ
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برگزیدگان  اى  شما  بر  سالم  او،  محّبان  و  خدا  اولیاى  اى  شما  بر  سالم 

یاران  اى  شما  بر  سالم  خدا،  دین  یاوران  اى  شما  بر  سالم  او،  دوستان  و  خدا 

یاران  اى  شما  بر  سالم  امیرمؤمنان،  یاران  اى  شما  بر  سالم  خدا،  رسول 

یاران  اى  شما  بر  سالم  عالمیان،  زنان  سرور  زهرا،  فاطمۀ  حضرت 

ابا  یاران  اى  شما  بر  سالم  والیت،  صاحب  و  خیرخواه  پاك  وفاکننده  على8  بن  حسن  حضرت  محّمد  ابا 

وسعادتمند  شده اید،  دفن  آن  در  که  زمینى  است  پاك  و  هستید  پاك  شما،  فداى  به  مادرم  و  پدر   اهللا.  عبد 

مى رسیدم. رستگارى  و  سعادت  به  شما  وبا  بودم  شما  با  هم  من  کاش  اى  پس  عظیمى،  سعادت  گشتید 

بن  على  حضرت  پاى  کنار  در  که  درى  از  شو  خارج  سپس 
الحسین8 است و روى خود به طرف قبور شهدا نما و بگو:

ِه  ْصِفیٰاَء اللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ ِحّباَءُه، َالسَّ

َ
ِه َوأ ْوِلیـٰاَء اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یٰا أ َالسَّ

ْنصٰاَر 
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ ـِه، َالسَّ ْنصـٰاَر ِدیـِن اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا أ ِوّداَءُه، َالسَّ

َ
َوأ

ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا  ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َالسَّ
َ
ْنصـٰاَر أ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ ـِه، َالسَّ َرُسـوِل اللَّ

ْنصٰاَر 
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیـَن، َالسَّ ِء َسـیِّ ْهراٰ ْنصـٰاَر فٰاِطَمـَة الزَّ

َ
أ

ـٰالُم  ، َالسَّ ]، َالّناِصِح اْلَوِليِّ ِکـيِّ ، [َاْلَوِفيِّ الزَّ ِدِن اْلَحَسـِن ْبِن َعِلـيٍّ ِبـي ُمَحمَّ
َ
أ

ْرُض  ـي، ِطْبُتْم َوطٰاَبـِت اْالَ مِّ
ُ
ْنُتْم َوأ

َ
بـي أ

َ
ـِه. ِبأ بي َعْبِداللَّ

َ
ْنصـٰاَر أ

َ
َعَلْیُکـْم یـٰا أ

ُفوَز َمَعُکْم.
َ
ِتـي ِفیهٰا ُدِفْنُتـْم، َوُفْزُتْم َفْوزًا َعِظیمًا، َفیٰا َلْیَتني ُکْنـُت َمَعُکْم، َفأ الَّ

 در مصباح المتهجد گفته است:
و  خودت  برای  زیاد  و  بازگرد  حسین7  امام  سر  باالی  به  سپس 
اهل و عیال و فرزندانت و پدر و مادر و برادرانت دعا کن، که در این 
مکان شریف دعا رد نمی شود و درخواست سائل بی پاسخ نمی ماند، و 

هنگامی که خواستی خارج شوی خود را بر روی قبر بیفکن و بگو:(۱)

۱. ظاهرا این زیاده در زیارت در هنگام وداع خوانده می شود.
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ـٰالُم  ـِه، َالسَّ ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا  ـِه، َالسَّ َة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا خٰاصَّ ِه، َالسَّ َعَلْیـَك یٰا َصْفـَوَة اللَّ

ٍع ٰال قٰاٍل َوٰال َسـِئٍم،  ِه، َسـٰالَم ُمَودِّ میَن اللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ِه، َالسَّ خٰاِلَصـَة اللَّ

ُه  ِقـْم َفٰال َعْن ُسـوِء َظـنٍّ ِبمٰا َوَعـَد اللَّ
ُ
ْمـِض َفـٰال َعـْن َمٰالَلـٍة، َوِإْن أ

َ
َفـِإْن أ

یٰاَرِتـَك، َوَرَزَقِني  ي ِلِز ـُه یٰا َمْوٰالَي آِخـَر اْلَعْهِد ِمنِّ یـَن، َوٰال َجَعَلـُه اللَّ الّصاِبِر

ْن ُیْسـِعَدِني 
َ
ُل أ
َ
ْسـأ

َ
اْلَعـْوَد ِإلـٰی َمْشـَهِدَك، َواْلَمقـٰاَم فـي َحَرِمـَك، َوِإّیـاُه أ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ـِة ِمـْن ُوْلـِدَك، َوَیْجَعَلِني َمَعُکْم ِفـي الدُّ ِئمَّ ِبـَك، َوِباْالَ

 سپس برخیز و بیرون برو و پشت به قبر مطّهر نکن و زیاد بگو: 
ِجُعوَن)(۱) تا قبر مبارك را نبینى(۲). (۳) ِه َوِإّنا ِإَلْیِه راٰ (ِإّنا ِللَّ

۱. «ما از آِن خداوندیم و به سوی او بازگشت کننده ایم» سورۀ بقره، آیه۱۵۶
۲. مصبـاح المتهّجـد : ص۷۱۷، مـزار شـهید : ص۱۵۲، تا اینجا در کتـاب «عمدة الزائر في األدعیـة والزیارات: 

ص۱۳۸» نقـل شـده با مقداری زیـاده در آخر آن.
۳. در قصـه مالقـات حـاج علـی بغـدادی و شـرفیابی او بـه محضـر امـام عصـرـ  صلوات اللـه علیهـ  نقل شـده 
اسـت کـه حضـرت صاحـب االمـر7 زیـارت وارث را بعـد از زیـارت امیـن اللـه خواندنـد و ایـن داللـت 

می کنـد بـر صّحـت زیـارت وارث از راه دور همـان طـور کـه خوانـدن آن در حـرم شـریف صحیـح اسـت.

تو  بر  سالم  خدا،  حّجت  اى  تو  بر  سالم  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

که  تو  بر  سالم  خداوندى،  خاصان  از  که  تو  بر  سالم  خدا،  برگزیده  اى 

گشته  دل گرفته  نه  که  کننده اى  وداع  سالم  خداوند،  امین  اى  تو  بر  سالم  خداوندى،  براى  خالص 

آنچه  به  بدگمانى  از  بمانم  اینجا  در  اگر  و  نیست  خستگى  و  مالل  از  برود  اگر  شده،  خسته  نه  و 

ندهد  قرار  من  زیارت  آخرین  را  زیارتم  این  خداوند  و  نیست،  داده  وعده  صابران  به  خداوند 

به  که  مى کنم  درخواست  او  از  و  گرداند،  روزیم  را  حرمت  در  ماندن  و  زیارتگاهت  به  بازگشتن  و 

دهد. قرار  آخرت  و  دنیا  در  شما  با  مرا  و  نماید  سعادتمند  مرا  فرزندانت  از  امامان  و  تو  خاطر 
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۱. در مصادر «روز سوم» است.

است  وابسته  من  به  که  هر  و  فرزندانم  و  ثروت  و  مال  و  خانواده  و  خود  امروز  خداوندا 

بده.  قرار  رستگاران  از  مرا  خداوندا  مى سپارم،  ودیعه  به  و  تو  به  را  غایبان  و  حاضران  از 

جوارت  در  مرا  خداوندا  کن.  حفظ  ما  براى  را  آن  و  نگهدار  ایمانمان  نگهدارى  به  ما  و 

بر  را  احسانت  و  فضل  و  مساز  دگرگون  ما  بر  را  نعمتت  و  بده  قرار  حراستت  و  حفظ  در  و 

ناگوار  و  بد  منظره  و  بازگشت  اندوه  و  راه  مشّقت  از  خداوندا  راغبیم.  تو  سوى  به  ما  بیفزا،  ما 

ݑ ݒ ݑ  ݔ (۸) ݐ
و آن زیارتـی اسـت کـه صفـوان آن را بـا اضافـات زیـادی بـر زیـارت سـابق 
نقـل کـرده اسـت.  در مـزار کبیر گفته اسـت: زیارت سـرور ما حضـرت ابا عبد 

اللـه7 و آن زیـارت صفوان اسـت:
صفـوان جمـال روایـت کـرده و گفتـه اسـت کـه موالیـم حضـرت جعفـر بن 

محّمـد امـام صـادق8 بـه مـن فرمودند: 
هنگامى که اراده کردى به زیارت حسین بن على8 بروى پیش 
از رفتن سه روز روزه بگیر، در روز چهارم(۱) غسل کن و اهل و 
عیال و فرزندانت را نزد خودت جمع کن، و قبل از حرکت این 

دعا را بخوان:
ْهِلـي َومٰاِلـي َوَوَلـِدي، َوَمْن 

َ
ْسـَتْوِدُعَك اْلَیـْوَم َنْفِسـي َوأ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

یَن،  ُهمَّ اْجَعْلنٰا ِمـَن اْلفٰاِئِز للَّ
َ
ي ِبَسـِبیٍل، َالّشـاِهَد ِمْنُهْم َواْلغٰاِئـَب. أ کٰاَن ِمنِّ

ِرَك،  ُهـمَّ اْجَعْلنٰا في ِجـواٰ للَّ
َ
یمـٰاِن، َواْحَفـْظ َعَلْینـٰا. أ َواْحَفْظنـٰا ِبِحْفـِظ اْالِ

ـْر مـٰا ِبنـٰا ِمـْن ِنْعَمِتـَك، َوِزْدنـٰا ِمـْن َفْضِلـَك  َوِحْفِظـَك َوِحـْرِزَك، َوٰال ُتَغیِّ

ـَفِر، َوکٰاَبـِة  ُعـوُذ ِبـَك ِمـْن َوْعثـٰاِء السَّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
ِغُبـوَن. أ ِإّنـا ِإَلْیـَك راٰ

۱۰۱ 
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گردان  ما  روزى  خداوندا  مى برم،  پناه  تو  به  فرزند  و  عیال  و  اهل  و  ثروت  و  مال  درمورد 

مرحمت  ما  به  رحمتى  خویش   جانب  از  و  را،  عذابت  از  ایمنى  و  آمرزش  لذت  و  ایمان  شیرینى 

نیست. آن  مالک  کسى  تو  از  غیر  که  فرما 

قصد  بهترین  من  سرور  اى  تو  و  مى کنند.  کوچ  او  سوى  به  اشخاص  که  هستى  کسى  بهترین  تو  خداوندا 

تحفه  که  مى خواهم  تو  از  داده اى،  قرار  تحفه اى  کننده  کوچ  هر  براى  و  کرامتى  زائر  هر  براى  شده اى، 

سوى  به  راه  پیمودن  این  و  بپذیر،  مرا  کوشش  و  سعى  برهانى،  آتش  از  مرا  که  دهى  قرار  این  من،  به  را  ات 

که  زیرا  دارى  منت  من  بر  تو  بلکه  باشد،  تو  بر  من  از  مّنتى  اینکه  بدون  بده،  قرار  ترحم  مورد  را  خودت 

این راه را طریق به سوى زیارت آن حضرت قرار دادى و فضیلت و شرافت آن را به من شناساندى.

تو  به  من  برسانى،  مکان  این  به  تا  نما  حفاظت  روز  و  شب  در  مرا  خداوندا 

مگردان  ناکام  را  آرزویم  بسته ام  دل  تو  به  و  مکن  قطع  مرا  امید  پس  امیدوارم، 

ُهـمَّ اْرُزْقنـٰا  للَّ
َ
اْلُمْنَقَلـِب، َوُسـوِء اْلَمْنَظـِر ِفـي اْلمـٰاِل َواْالَْهـِل َواْلَوَلـِد. أ

ِبـَك، َوآِتنٰا ِمـْن َلُدْنَك  مٰانـًا ِمـْن َعذاٰ
َ
یمـٰاِن، َوَبـْرَد اْلَمْغِفـَرِة، َوأ َحـٰالَوَة اْالِ

ـُه ٰال َیْمِلـُك ٰذِلـَك َغْیـُرَك. َرْحَمـًة، ِإنَّ

هنگامى که به فرات رسیدى صد مرتبه تکبیر بگو و صد مرتبه 
تهلیل و صد مرتبه صلوات بفرست، سپس بعد از آن بگو:

ْنَت 
َ
حـٰاُل، َوأ ْت ِإَلْیِه الرِّ جٰاُل، َوُشـدَّ ْنـَت َخْیُر َمـْن َوَفَد ِإَلْیـِه الرِّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ِفـٍد ُتْحَفًة،  َمًة، َوِلُکلِّ واٰ ِئـٍر َکراٰ دي َخْیـُر َمْقُصوٍد، َوَقْد َجَعْلـَت ِلُکلِّ زاٰ َسـیِّ

ْن َتْجَعـَل ُتْحَفَتـَك ِإّیـاَي َفـکٰاَك َرَقَبِتـي ِمـَن الّنـاِر، َواْشـُکْر 
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
َفأ

ـي َعَلْیَك، َبْل َلـَك اْلَمنُّ  َسـْعِیي، َواْرَحـْم َمِسـیِري ِإَلْیَك، ِمـْن َغْیِر َمنٍّ ِمنِّ

ْفَتِني َفْضَلُه َوَشـَرَفُه. یٰاَرِتـِه، َوَعرَّ ـِبیَل ِإلـٰی ِز ، ِإْذ َجَعْلـَت ِلَي السَّ َعَلـيَّ

َغِنـي ٰهـَذا اْلَمـکٰاَن، َفَقْد  هـٰاِر َحّتـٰی ُتَبلِّ ْیـِل َوالنَّ ُهـمَّ َفاْحَفْظِنـي ِباللَّ للَّ
َ
أ

َمِلـي، َواْجَعـْل 
َ
ـْب أ ْلُتـَك َفـٰال ُتَخیِّ مَّ

َ
َرَجْوُتـَك َفـٰال َتْقَطـْع َرجٰاِئـي، َوَقـْد أ
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جهانیان. پروردگار  اى  بده،  قرار  گناهانم  کفاره  را  راه  پیمودن  این  و 

مگر به سبب خداوند، و بر  او، و هیچ حرکت و جنبشى و نیرویى نیست  نام خدا و با استعانت از  به 

آیین رسول خدا ـ درود خدا بر او و خاندان او و بر امامان صادق و راستگو، خداوندا با این غسل قلب مرا 

و  روشنایى  مایه  من  براى  را  آن  خداوندا  بخش.  روشنایى  را  دیدگانم  و  فرما  گشاده  را  سینه ام  و  نما  تطهیر 

ده.  عافیت  گریزانم  آن  از  و  مى ترسم  چه  هر  از  مرا  و  بده،  قرار  بیمارى  و  درد  هر  شفاى  و  خیر  و  پاکى 

پروردگار  اى  بده،  قرار  شاهد  تو  به  نیازم  و  فقر  و  احتیاج  روز  در  من  براى  را  آن  خداوندا 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  عالمیان، 

َمِسـیِري ٰهـذاٰ َکّفـاَرًة ِلُذُنوِبـي، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیـَن.

و چون خواستى غسل کنى استحبابًا پس بگو:
ِه،  ِة َرُسـوِل اللَّ ِه، َوَعلٰی ِملَّ َة ِإّال ِباللَّ ِه، َوٰال َحـْوَل َوٰال ُقـوَّ ـِه َوِباللَّ ِبْسـِم اللَّ

ْر ِبـِه َقْلبي،  ُهمَّ َطهِّ للَّ
َ
ـِة الّصاِدِقیـَن. أ ِئمَّ ـُه َعَلْیـِه َوآِلِه، َوَعَلـی اْالَ ـی اللَّ َصلَّ

ُهـمَّ اْجَعْلُه لـي ُنـورًا َوَطُهورًا  للَّ
َ
ْر ِبـِه َبَصـري. أ َواْشـَرْح ِبـِه َصـْدِري، َوَنـوِّ

ْحَذُر. 
َ
خـٰاُف َوأ

َ
ٍء َوُسـْقٍم، َوعٰاِفِنـي ِمْن ُکلِّ مٰا أ َوَخْیـرًا، َوِشـفٰاًء ِمْن ُکلِّ داٰ

ُهـمَّ اْجَعْلـُه ِلـي شـٰاِهدًا َیـْوَم حٰاَجِتـي َوَفْقـِري َوفٰاَقِتـي ِإَلْیَك، یـٰا َربَّ  للَّ
َ
أ

اْلعٰاَلِمیـَن، ِإنَّـَك َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.

 و چون از غسلت فارغ گشتى لباس پاك بپوش و خارج شریعه 
دو رکعت نماز بخوان، 

و آن جا مکانى است که خداوند تبارك و تعالى فرموده است: 
ݐٌ  ݐْ ِ  ٌ ݔ ݐِ

ݐَ َ  ٌ ْ ݐَ َ ݓٍ  ٰ ݐ ْ ݘَ ݐْ  ِ ݑٌ  ݐّ ݓ َ ݑٌ  ٰ ِ ٰ ݓ ݑَ ُ  ٌ َ ݑِ ݐِ  ْ َ ْ ݔ  ݐِ َ)
(۱)( ِ

ُ ُ ْ ݔ  ݐِ ݐٍ  ْ َ ݓ  ٰ َ  ٰ ݐ ْ َ ݓ  ُ ݐِّ ݐ ݐُ َ  ٍ ِ ٰ  ٍ ٰ ݓِ ݑ  ْ ُ ݔ  ٍ ݐ ݐْ ِ  ُ ݔْ ݐَ َ

«و در زمین قطعاتى است کنار هم و باغ هایى است از  انگور و 
۱ سورۀ رعد،آیه ۴.
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۱. سورۀ اعراف، آیه۴۳.

و  عام  رحمت  داراى  است،  یکتا  امور  تمام  در  و  است  یگانه  که  است  خداوندى  سزاوار  وستایش  حمد 

مهربانى خاص است و حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که ما را به این امر هدایت نمود و اگر خدا 

آورده اند. را  حق  پروردگارمان  فرستادگان  نمى یافتیم،  را  راه  نمى نمود  هدایت 

خداوندا حمد و ستایش سزاوار تو است حمد فراوان دائمى و همیشگى که قطع نشود و از بین نرود، حمدى 

که به واسطه آن از ما راضى گردى، حمدى که ابتداى آن متصل و انتهاى آن بى پایان باشد، حمدى که زیاد شود 

و نابود نگردد، و درود خدا و سالم او بر حضرت محّمد و خاندان او باد.

در  و  نمودم  قصد  تو  سوى  به  خداوندا 

کشتزار و درختان خرما، از یک ریشه و از غیر یک ریشه که 
با یک آب سیراب مى شوند (با این وصف) برخى از آن ها را بر 
برخى دیگر در خوردن (از جهت طعم و مّزه و کیفیت میوه آنان) 

برترى بخشیدیم»
در رکعت اول سورة حمد و «قل هو اهللا احد» و در رکعت دوم 

سورة حمد و «قل یا أیها الکافرون» را بخوان. 
و چون سالم نماز را گفتى به قدرى که مى توانى تکبیر بگو،

 و آنگاه بگو:
ْحَمــِن  هــٰا، َالرَّ ُمــوِر ُکلِّ ــِد ِفــي اْالُ ِحــِد اْلُمَتَوحِّ ــِه اْلواٰ َاْلَحْمــُد ِللَّ

ْن 
َ
نــٰا ِلٰهــذاٰ َومــٰا ُکّنــا ِلَنْهَتــِدَي َلــْوٰال أ ــِذي َهداٰ ــِه الَّ ِحیــِم، َو(َاْلَحْمــُد ِللَّ الرَّ

.(۱)(
ــقِّ ــٰا ِباْلَح ن بِّ ــُل َر ــٰاَءْت ُرُس ــْد ج ــُه َلَق ــا اللَّ َن َهداٰ

ِئمـًا َسـْرَمدًا، ٰالَیْنَقِطـُع َوٰالَیْفنٰی،  ُهـمَّ َلـَك اْلَحْمـُد َحْمـدًا َکَثیـرًا داٰ للَّ
َ
أ

یُد  ُلـُه، َوٰالَیْنَفـُد آِخُرُه، َحْمـدًا َیِز  وَّ

َ
ِصـُل أ َحْمـدًا َتْرضـی ِبِه َعّنـا، َحْمدًا َیتَّ

َم. ـٍد َوآِلِه َوَسـلَّ ـُه َعلٰی ُمَحمَّ ـی اللَّ َوٰالَیِبیـُد، َوَصلَّ

ُهـمَّ ِإَلْیـَك َقَصـْدُت، َوِلبٰاِبـَك  للَّ
َ
و وقتـى روى بـه حائـر نمـودى بگـو: أ
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تو  رحمت  معرض  در  را  خود  و  آوردم  پناه  تو  به  و  آمدم  فرود  تو  قدس  ساحت  به  و  زدم،  را  تو  خانۀ 

درود  او  پاك  خاندان  و  محّمد  بر  خداوندا  جسته ام،   توسل  حسین7  امام  تو  ولّى  به  و  دادم  قرار 

فرما. قبول  را  دعایم  و  شده  پذیرفته  را  زیارتم  و  فرست، 

در  تو ام،  کنیز  پسر  و  تو  بندة  پسر  و  تو  بندة  خدا،  رسول  پسر  اى  اهللا،  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى 

معترفم،  شما  حّق  به  مقّصرم،  و  کرده  کوتاهى  شما  عالى  مرتبه  و  قدر  کنار  در  ذلیلم،  و  خوار  پیشگاهت 

تبارك  خداوند  به  و  نموده  را  شما  حرم  قصد  و  آورده  پناه  شما  امان  به  که  حالى  در  شما  دربار  به  آمده ام 

آورده ام. روى  شما  واسطه  به  تعالى  و 

وارد  آیا  خدا  ولى  اى  شوم،  وارد  آیا  امیرمؤمنان  اى  شوم؟  وارد  مى دهید  اجازه  خدا  حّجت  اى 

حرم  این  گرد  که  فرشتگانى  اى  شوم؟  وارد  آیا  الهى  فرشتگان  اى  شوم،  وارد  آیا  پروردگار  باب  اى  شوم؟ 

شوم؟ وارد  آیا  اید،  نموده  اقامت  زیارتگاه  این  در  و  کرده  احاطه  را 

ْضـُت،  َتَعرَّ َوِلَرْحَمِتـَك  اْعَتَصْمـُت،  َوِبـَك  َنَزْلـُت،  َوِبِفنٰاِئـَك  َقَرْعـُت، 

ـٍد  ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
ـْلُت. أ ـٰالُم َتَوسَّ ـَك اْلُحَسـْیِن َعَلْیـِه السَّ َوِبَوِلیِّ

یٰاَرتِـي َمْبـُروَرًة، َوُدعٰاِئـي َمْقُبـوًال. َوآِلـِه، َواْجَعـْل ِز

وقتى کنار درب حرم رسیدى در خارج از قّبه بایست، نگاهى به 
قبر مطّهر کن و بگو: 

ـِه، َعْبـُدَك َواْبـُن َعْبِدَك،  ـِه، َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ

ُر فـي ُعُلـوِّ َقـْدِرَك، َاْلُمْعَتِرُف  ِلیـُل َبْیـَن َیَدْیـَك، َاْلُمَقصِّ َمِتـَك، َالذَّ
َ
َواْبـُن أ

هـًا ِإَلی  ِتـَك، قٰاِصـدًا ِإلٰی َحَرِمـَك، ُمَتَوجِّ ـَك، جـٰاَءَك ُمْسـَتِجیرًا ِبِذمَّ ِبَحقِّ

ـِه َتبـٰاَرَك َوَتعٰالـٰی ِبَك. اللَّ

ِه،  ْدُخُل یـٰا َوِليَّ اللَّ
َ
أ
َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن، أ

َ
ْدُخُل یـٰا أ

َ
أ
َ
ِه، أ ـَة اللَّ ْدُخـُل یٰا ُحجَّ

َ
َفأ
َ
أ

َهـا اْلَمٰالِئَکُة  یُّ
َ
ْدُخـُل أ

َ
أ
َ
ـِه، أ ْدُخُل یـٰا َمٰالِئَکـَة اللَّ

َ
أ
َ
ـِه، أ ْدُخـُل یـٰا بـٰاَب اللَّ

َ
أ
َ
أ

اْلُمْحِدُقـوَن ِبٰهـَذا اْلَحـَرِم، َاْلُمِقیُموَن ِبٰهَذا اْلَمْشـَهِد؟
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را  او  است،  بزرگ  خدا 

صبح و شام تسبیح مى گویم، و حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که یگانه و بى همتا و بى نیاز و یکتا است، 

داراى فضل و احسان است و جبران کننده مى باشد، او به لطف و احسانش مّنت گذاشته و زیارت موالیم را برایم 

فراهم ساخته و مرا از زیارتش منع ننموده و از پناهش و امانش دور نساخته بلکه لطف کرده و عطا و بخشش 

است. او  شایسته  ستایش  و  حمد  و  فرموده 

حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خداوند  برگزیده  که  آدم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

اى  تو  بر  سالم  است،  خداوند  خلیل  که  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  پیامبر  که  نوح 

سالم  خداست،  روح  که  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  کلیم  که  موسى  حضرت  وارث 

ابى  بن  على  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  است،  خدا  حبیب  که  محّمد9  حضرت  وارث  اى  تو  بر 

است،  خدا  سوى  به  کننده  دعوت  که  حسن  امام  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداست،  حّجت  که  طالب8 

ْکَبـُر َکِبیرًا، 
َ
ـُه أ آنـگاه پـاى راسـت خـود را داخل حـرم بگذار و بگـو: َاللَّ

َمـِد  الصَّ اْالََحـِد  اْلَفـْرِد  ـِه  ِللَّ َواْلَحْمـُد  ِصیـًال، 
َ
َوأ ُبْکـَرًة  ـِه  اللَّ َوُسـْبحٰاَن 

یٰاَرَة  َل ِز ِذي َمـنَّ ِبَطْوِلِه، َوَسـهَّ ِل اْلَجّبـاِر، َالَّ ـِل اْلُمَتَطـوِّ ِحـِد، اْلُمَتَفضِّ اْلواٰ

ِتـِه َمْدُفوعـًا، َبْل  یٰاَرتِـِه َمْمُنوعـًا، َوَعـْن ِذمَّ َمـْوٰالَي، َوَلـْم َیْجَعْلِنـي َعـْن ِز

َل َوَمَنـَح، َفَلـُه اْلَحْمُد. َتَطـوَّ

سپس وارد حرم مطهر بشو و با خشوع به موازات آن بایست و 
بگو: 

ِرَث ُنوٍح  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفَوِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِه، َالسَّ ِهیَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ َنِبـيِّ اللَّ

ِه، ِرَث ِعیسـی ُروِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث ُموسـی َکِلیـِم اللَّ یـٰا واٰ

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ـٍد َحِبیـِب اللَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ِه،  ِرَث اْلَحَسـِن، َالّداعي ِإَلـی اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ـِة اللَّ َعِلـيٍّ ُحجَّ
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خدا. پیامبر  وارث  اى  تو  بر  سالم 

بر  سالم  پسندیده،  نیکوکار  اى  تو  بر  سالم  شهید،  اى  و  راستگو  بسیار  اى  تو  بر  سالم 

شهادت  نشده،  گرفته  انتقامش  که  تنهایى  اى  تو  بر  سالم  خدا،  خون  پسر  و  خدا  خون  اى  تو 

از  و  فرمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى،  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم 

بدى ها و زشتى ها بازداشتى و خدا را خالصانه عبادت کردى تا دار فانى را وداع نمودى.

امیرالمؤمنین  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

عالمیان.  زنان  سرور  زهرا،  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء،  سرور 

دار  خزانه  اى  تو  بر  سالم  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  نور  ظرف  اى  تو  بر  سالم 

خدا،  دین  یاور  اسالم،  اساس  اى  تو  بر  سالم  مستور،  کتاب 

مسلمانان. امور  انتظام  باعث  اى  تو  بر  سالم 

ِه. ِرَث َنِبـيِّ اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ َالسَّ

َهـا اْلَبـرُّ  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِهیُد، َالسَّ یـُق الشَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

ْشـَهُد 
َ
ـِه َواْبَن ثـاِرِه، َواْلَوْتـَر اْلَمْوُتوَر. أ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا ثاَر اللَّ ، َالسَّ ِضـيُّ الرَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیَت 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیـَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نَّـَك َقـْد أ

َ
أ

تـٰاَك اْلَیِقیُن.
َ
ـَه ُمْخِلصـًا َحّتـٰی أ َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوَعَبـْدَت اللَّ

آنگاه نزدیک قبر مبارك برو و با خشوع قلب در قسمت باالى 
سر مبارك بایست و بگو: 

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

َدِة ِنسٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، ِء، َسیِّ ْهراٰ ٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن فٰاِطَمَة الزَّ یَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ َسـیِّ

ٰالُم َعَلْیَك یٰا خٰاِزَن  ِه َوَبَرکٰاُتُه. َالسَّ وِر، َوَرْحَمُة اللَّ ٰالُم َعَلْیَك یٰا ِوعٰاَء النُّ  َالسَّ

ِه، ْسـٰالِم، َالّناِصـَر ِلِدیِن اللَّ سَّ اْالِ
ُ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ اْلِکتـٰاِب اْلَمْشـُهوِر، َالسَّ

ٰالُم َعَلْیَك یٰا ِنظٰاَم اْلُمْسِلِمیَن. َالسَّ
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۱. سورۀ بقر، آیه۱۵۶.

پاك،  ارحام  و  رفیع  و  مرتبه  عالى  صلب هاى  در  بودى  نورى  تو  که  مى دهم  شهادت  من،  موالى  اى 

موالى  اى  مى دهم  شهادت  است،  نساخته  آلوده  را  شما  و  ننشسته  شما  عظمت  دامن  بر  جاهلیت  گرد 

هستى. مؤمنین  پناهگاه  و  مسلمین  ارکان  و  دین  اسطوانه هاى  از  تو  که  من 

هدایت  و  هدایتگر،  پاکیزه،  پاك،  پرهیزکار،  نیکوکار،  پیشواى  تو  که  مى دهم  شهادت  و 

آویز دست  و  هستند،  هدایت  و  تقوا  نشانه هاى  تو  فرزندان  از  امامان  که  مى دهم  شهادت  و  شده اى، 

مى باشند. اولیائت  از  دنیا  اهل  بر  حجت  و  اطمینان،  مورد 

او  سوى  به  ما  و  خداوندیم  آِن  از  «ما 

ایمان  شما  به  من  و  دشمنم  شما  دشمن  با  و  دوست  شما  دوست  با  من  من،  موالى  اى  کننده ایم»  بازگشت 

شما  قلب  برابر  در  من  قلب  و  کارم،  سرانجام  و  دینم  احکام  به  و  دارم  یقین  شما  بازگشت  به  و  دارم 

ظاهر  و  شما  آشکار  و  شما  سّر  به  من،  موالى  اى  است.  پیرو  و  تابع  شما  امر  به  نسبت  من  امر  و  تسلیم 

مرا  ام  آمده  خوف  حال  در  شما  نزد  من  موالى  دارم،  ایمان  شما  آخر  و  شما  اول  و  شما  باطن  و  شما 

نَّـَك ُکْنَت ُنورًا ِفـي اْالَْصٰالِب الّشـاِمَخِة، َواْالَْرحٰاِم 
َ
ْشـَهُد أ

َ
یٰا َمْوٰالَي، أ

نََّك یٰا َمـْوٰالَي ِمْن 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنجٰاِسـهٰا. أ

َ
ُة ِبأ ْسـَك اْلجٰاِهِلیَّ ـَرِة، َلـْم ُتَنجِّ اْلُمَطهَّ

ْرکٰاِن اْلُمْسـِلِمیَن، َوَمْعِقِل اْلُمْؤِمِنیَن. 
َ
یـِن، َوأ َدعٰاِئِم الدِّ

 . ، َاْلهـٰاِدي اْلَمْهِديُّ ِکيُّ ـُر الزَّ ، َا ْلُمَطهَّ ِقـيُّ مـٰاُم اْلَبرُّ التَّ نَّـَك اْالِ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ْعـٰالُم اْلُهـدی، َواْلُعْرَوُة 
َ
ْقوی، َوأ ـَة ِمـْن ُوْلـِدَك َکِلَمـُة التَّ ِئمَّ نَّ اْالَ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ْوِلیٰاِئَك.
َ
ْنیٰا ِمـْن أ ْهـِل الدُّ

َ
ـُة َعلـٰی أ اْلُوْثقـی، َواْلُحجَّ

ِجُعـوَن)(۱)،  ـِه َوِإّنا ِإَلْیـِه راٰ سـپس خـود را بـر قبـر بیفکن و بگـو: (ِإّنـا ِللَّ

ُمْوِمـٌن،  ِبُکـْم  َوأَنـا  ُکـْم،  ِلَعُدوِّ ُمعـٰاٍد  ُکـْم،  ِلَوِلیِّ ٍل  ُمـواٰ أَنـا  َمـْوٰالَي  یـٰا 

ِلَقْلِبُکـْم  َوَقْلِبـي  َعَملـي،  ِتیـِم  َوَخواٰ ِدیِنـي،  ِئِع  ِبَشـراٰ ُموِقـٌن،  َوِبــِإیٰاِبُکْم 

ُکْم َو َعٰالِنَیِتُکـْم،  ِبـٌع. یـٰا َمـْوٰالَي، آَمْنـُت ِبِسـرِّ ْمرُِکـْم ُمتَّ ْمـري ِالَ
َ
ِسـْلٌم، َوأ

َتْیُتـَك خٰاِئفـًا 
َ
ِلُکـْم َو آِخرُِکـْم، یـٰا َمـْوٰالَي، أ  وَّ

َ
َو ظٰاِهرُِکـْم َو بٰاِطِنُکـْم، َو أ
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دهید. پناهم  آمده ام،  آورنده  پناه  و  ببخشید  ایمنى 

اى سرور من، تو ولى و سرپرست من و موالى من و حّجت خدا بر همۀ خلق هستید، به سّر شما و آشکار شما 

و به ظاهر شما و باطن شما و اّول شما و آخر شما ایمان دارم، به سّر شما و آشکار شما و به ظاهر شما و باطن شما 

ایمان دارم، اى موالى من، تو بین ما و خداوند سفیرى و با حکمت و موعظه نیکو به سوى خدا دعوت کننده اى، خدا 

گروهى را که به شما ظلم کردند لعنت کند و گروهى را که آن را شنیدند و به آن رضایت دادند لعنت کند.

برایت  شریک  و  یکتایى  که  تو  براى  نمودم  سجده  و  رکوع  و  خواندم  نماز  من  همانا  خداوندا 

تحّیت ها  بهترین  و  فراوان  سالم  من  طرف  از  و  فرست،  درود  او  خاندان  و  محّمد  بر  خداوندا  نیست، 

برگردان. من  به  فراوان  سالم  آنان  از  و  برسان،  آنان  به  را 

و  سرور  به  کرامتى  و  من  از  هدیه اى  رکعت  دو  این  خداوندا 

باشد، امیرمؤمنان8  طالب  ابى  بن  على  فرزند   حسین  امام  اهللا  عبد  ابا  حضرت  موالیم 

ِجْرني.
َ
َفأ ُمْسـَتِجیرًا  َتْیُتـَك 

َ
َوأ ي،  َفــآِمنِّ

ْجَمِعیَن، 
َ
ـِه َعَلی اْلَخْلـِق أ ُة اللَّ ـي َوَمـْوٰالَي، َوُحجَّ ْنَت َوِلیِّ

َ
ِدي، أ یـٰا َسـیِّ

ـِفیُر  ْنَت السَّ
َ
ُکْم َوَعٰالِنَیِتُکْم، َوِبظٰاِهرُِکـْم َوبٰاِطِنُکْم، یٰا َمْوٰالَي أ آَمْنـُت ِبِسـرِّ

ـِه ِباْلِحْکَمـِة َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة،  ـِه، َوالّداِعـي ِإَلـَی اللَّ َبْیَننـٰا َوَبْیـَن اللَّ

ًة َسـِمَعْت ِبٰذِلـَك َفَرِضَیْت ِبِه. مَّ
ُ
ـُه أ ًة َظَلَمْتـَك، َوَلَعَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ َلَعـَن اللَّ

آن گاه دو رکعت نماز زیارت در باالى سر مستحبى بخوان،
و چون سالم نماز را گفتى، بگو: 

یَك َلَك.  ْیُت َوَرَکْعُت َوَسـَجْدُت َلـَك، َوْحَدَك ٰال َشـِر ُهـمَّ ِإنِّـي َصلَّ للَّ
َ
أ

ْفَضَل 
َ
ـٰالَم َکِثیـرًا، َوأ ـي السَّ ْغُهْم َعنِّ ـٍد َوآِلـِه، َوَبلِّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ـٰالَم َکِثیرًا. ـٰالِم، َواْرُدْد َعَلـيَّ ِمْنُهُم السَّ ـِة َوالسَّ ِحیَّ التَّ

دي َو َمٌة ِإلٰی َسـیِّ ـٌة ِمّنـي َوَکراٰ ْکَعتـٰاِن َهِدیَّ ُهـمَّ هٰاتـٰاِن الرَّ للَّ
َ
سـپس بگـو: أ

ِه َعَلْیِهمٰا. ُت اللَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن َصَلواٰ
َ
ِه اْلُحَسـْیِن ْبِن َعِلـيٍّ أ بي َعْبِداللَّ

َ
َمْوٰالَي أ
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برسان. ـ   باد  او  بر  سالم  ـ  امیرالمؤمنین  ولّیت  و  خودت  مورد  در  آرزویم  و  امید 

اى موالى من، گواهى مى دهم که خداوند وعده اى 

قیامت. تا  باد  او  بر  لعنت  که  کرد  خواهد  عذاب  را  قاتلت  و  نمود  خواهد  وفا  بدان  داده  شما  به  که  را 

پسر  و  خدا  حبیب  اى  تو  بر  سالم  او،  ولى  پسر  و  خدا  ولى  اى  تو  بر  سالم 

نمودى  زندگى  سعادتمندانه  او،  خلیل  پسر  و  خدا  خلیل  اى  تو  بر  سالم  او،  حبیب 

سالم. خداوند  طرف  از  تو  بر  شهید،  پسر  و  شهید  اى  شدى،  کشته  مظلومانه  و 

ایمان  تو  که  مى دهم  شهادت  راستگو،  بسیار  و  خیرخواه  شایسته،  ولّى  اى  تو  بر  سالم 

بهترین  به  مرا  و  بپذیر  من  از  و  فرست  درود  او  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  خداوندا 
ْفَضَل 

َ
ْغنـي أ ـْل ِمّني، َوَبلِّ ـٍد، َوَتَقبَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ـٰالُم. ِمیِراْلُمْوِمِنیَن َعَلْیِه السَّ
َ
َك أ َمِلـي َوَرجٰاِئـي ِفیَك، َوفـي َوِلــیِّ

َ
أ

َه َعزَّ َوَجلَّ  نَّ اللَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
سپس خود را دوباره بر قبر بیفکن و بگو: یٰا َمْوٰالَي، أ

یِن. ْعَنُة ِإلٰی َیـْوِم الدِّ ٌب َمْن َقَتَلـَك، َعَلْیِه اللَّ ُمْنِجـٌز َلـَك مٰا َوَعَدَك، َوُمَعـذِّ

سپس برو کنار قبر حضرت على بن الحسین8، آن را ببوس و 
بگو:

ِه َواْبَن  ٰالُم َعَلْیَك یٰا َحِبیَب اللَّ ِه، َالسَّ ِه َواْبَن َوِلیِّ ٰالُم َعَلْیَك یٰا َوِليَّ اللَّ َالسَّ

ِه َواْبَن َخِلیِلِه، ِعْشـَت َسـِعیدًا، َوِمتَّ  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َخِلیَل اللَّ َحِبیِبِه، َالسَّ

ـٰالُم. ِه السَّ ـِهیِد، َعَلْیَك ِمَن اللَّ َفِقیـدًا، َوُقِتْلَت َمْظُلومًا، یٰا َشـِهیُد اْبُن الشَّ

سپس دو رکعت نماز بخوان و بعد از آن زیاد صلوات بر پیامبر و 
خاندان او بفرست و حاجت خود را درخواست نما. 

8 ݔ ݐ ݘ ݔ ݐ  ݐ ݐ ݓّ  ݐ  ݐ ݓ ݑ  ݐ ݑ   ݔ ݐ
 پس از آن برو کنار قبر مطهر حضرت عّباس بن علی8 و بگو:

نََّك آَمْنَت 
َ
ْشَهُد أ

َ
یُق، أ دِّ َها اْلَوِليُّ الّصاِلُح الّناِصُح الصِّ یُّ

َ
ٰالُم َعَلْیَك أ َالسَّ
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جانت  با  و  کردى  دعوت  خدا  راه  به  و  نمودى  یارى  را  خدا9  رسول  پسر  و  داشتى  خدا  به 

فراوان. سالم  خداوند  طرف  از  باد  تو  بر  پس  فرمودى،  بذل  را  خود  قلب  خون  و  نمودى  مواسات 

تو  فداى  مادرم  و  پدر 

اى  تو  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  پسر  اى  تو  بر  سالم  خدا،  دین  یاور  اى 

تا  پیوسته  طور  به  من  طرف  از  تو  بر  سالم  شهید،  پسر  شهید  اى  تو  بر  سالم  صّدیق،  حسین  یار 

آنان. بر  سالم  و  پاکش  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  خدا  درود  و  هستم  باقى  که  مادامى 

اى موالى من سالم بر تو، سالم وداع کننده اى که نه دل او گرفته و نه خسته شده، اگر برود اى موالى 

من از مالل و خستگى نیست و اگر در اینجا بماند از بدگمانى به آنچه خداوند به صابران وعده داده نیست. 

من  از  ندهد،  قرار  من  زیارت  آخرین  و  من  دیدار  آخرین  را  زیارتم  این  خداوند  من،  موالى  اى 

ُه َعَلْیـِه َوآِلِه، َوَدَعْوَت ِإلٰی َسـِبیِل  ی اللَّ ـِه َصلَّ ـِه، َوَنَصْرَت اْبَن َرُسـوِل اللَّ ِباللَّ

. ٰالُم الّتامُّ ِه السَّ َسْیَت ِبَنْفِسـَك، َوَبَذْلَت ُمْهَجَتَك، َفَعَلْیَك ِمَن اللَّ ِه، َوواٰ اللَّ

ـي  مِّ
ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و آن را ببـوس و بگـو: ِبأ

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا  ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ یـٰا نٰاِصَر ِدیِن اللَّ

ـٰالُم  ـِهیِد، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َشـِهیُد ْبُن الشَّ یِق، َالسَّ دِّ نٰاِصَر اْلُحَسـْیِن الصِّ

َم. ٍد َوآِلِه َوَسـلَّ ـُه َعلٰی ُمَحمَّ ی اللَّ َبدًا مٰا َبِقیـُت، َوَصلَّ
َ
ـي أ َعَلْیـَك ِمنِّ

آنگاه از نزد آن حضرت به طرف قبر سرور ما امام حسین7 
بیرون برو و در آنجا به مقدارى که دوست دارى بمان و دوست 

ندارم که آنجا را محّل بیتوته شبانه ات قرار دهى.
پس وقتى خواستى وداع کنى در قسمت باالى سر مبارك بایست 

و بگو در حالى که گریه مى کنى:
ْنَصِرْف 

َ
ٍع، ٰال قٰاٍل َوٰال َسـِئٍم، َفِإْن أ ـٰالُم َعَلْیَك َسـٰالَم ُمَودِّ یٰا َمْوٰالَي، َالسَّ

ُه  ، ِبمٰا َوَعـَد اللَّ ِقـْم َفٰال َعْن ُسـوِء َظـنٍّ
ُ
یـٰا َمـْوٰالَي َفـٰال َعـْن َمٰالَلـٍة، َوِإْن أ

یٰاَرتِـَك،  ـي ِمـْن ِز ـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمنِّ یـَن. یـٰا َمـْوٰالَي، ٰال َجَعَلـُه اللَّ الّصاِبِر
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۲. مزار کبیر: ص۴۲۷؛ بحاراالنوار: ۲۵۷/۱۰۱ ح۴۱. ۱. سورۀ بقره، آیه۱۵۶ 

روزى ام  را  زیارتگاهت  در  بودن  و  را  حرمت  در  ماندن  و  را  تو  سوى  به  بازگشت  و  فرماید  قبول 

رسان اجابت  به  عالم  پروردگار  اى  گرداند، 

تو  بر  سالم  کرامت،  درگاه  اى  تو  بر  سالم  خدا،  حّجت  اى  تو  بر  سالم 

مطهر حرم  این  در  که  پروردگارم  فرشتگان  اى  شما  بر  سالم  نجات،  کشتى  اى 

اند،  نموده  احاطه  را  تو  اطراف  که  فرتشگانى  بر  و  من  موالى  اى  تو  بر  سالم  اید،  نموده  اقامت   

من  طرف  از  پیوسته  طور  به  تو  بر  سالم  آمدند.  فرود  تو  مقدس  ساحت  به  که  ارواحى  بر  و  تو  بر  سالم 

است. باقى  روز  و  شب  و  هستم  باقى  که  مادامى  تا 

«ما از آن خداوندیم و به سوى او بازگشت کننده ایم» و هیچ حرکت و جنبش و نیرویى جز به سبب 

خداوند بلندمرتبه باعظمت نیست، و درود خدا بر حضرت محّمد و خاندان پاك او و سالم فراوان بر آنان باد.

َمْشـَهِدَك، آِمیـَن َربَّ اْلعٰاَلِمیَن.

 سپس آن را ببوس و صورت بر آن قبر مطهر بساى که به اذن 
حذر  و  مى ترسى  آنچه  از  است  امان  و  است  حرز  پروردگار 

مى نمایى، آنگاه عقب  گرد برو و بگو:
ـٰالُم  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا بٰاَب اْلَمقٰاِم، َالسَّ ِه، َالسَّ َة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ َالسَّ

ـي، َاْلُمِقیِمیَن  بِّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا َمٰالِئَکـَة َر جـٰاِة، َالسَّ َعَلْیـَك یـٰا َسـِفیَنَة النَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمْوٰالَي، َوَعَلـی اْلَمٰالِئَکـِة اْلُمْحِدِقیَن  في ٰهـَذا اْلَحَرِم، َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ْت ِبِفنٰاِئَك، َالسَّ ِتـي َحلَّ ِح الَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلی اْالَْرواٰ ِبَك، َالسَّ

هٰاُر.  ْیـُل َوالنَّ ي مـٰا َبِقیـُت َوَبِقَي اللَّ َبـدًا ِمنِّ
َ
أ

ـِه  َة ِإّال ِباللَّ ِجُعـوَن)(۱)، َوالٰ َحـْوَل َوالٰ ُقـوَّ ـِه َوِإّنـا ِإَلْیـِه راٰ و بگـو: (ِإّنـا ِللَّ

َم َکِثیـرًا.(۲) ـٍد َوآِلـِه، َوَسـلَّ ـُه َعلـٰی ُمَحمَّ ـی اللَّ اْلَعِلـيِّ اْلَعِظیـِم، َوَصلَّ

ـي، َوَرَزَقِنـي اْلَعـْوَد ِإَلْیـَك، َواْلُمقـٰاَم فـي َحَرِمَك، َواْلَکـْوَن ِفي  ـَل ِمنِّ َوَتَقبَّ
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۱. «ِتَرَتُه»، خ.

براى  بامدادان  و  شامگاهان  هر  در  پاکیزه  و  پاك  سالم هاى  فرشتگانش،  سالم  و  خدا  سالم 

تو  فضل  زبان  به  و  تسلیم   دل  به  که  آنان  و  مقرب  فرشتگان  سالم  و  خدا  سالم  و  باد.  تو  بر  و  تو 

راست  باد،  تو  بر  هستى  صّدیق  و  صادق  تو  اینکه  بر  مى دهند  شهادت  آنانکه  و  هستند  گویا  را 

خونى  هستى،  زمین  در  خدا  خون  تو  و  دادى  خبر  و  آوردى  آنچه  در  نمودى  خیرخواهى  و  گفتى 

ندارد.  را  آن  توانایى  کسى  خدا  جز  و  بگیرد،  را  آن  انتقام  نمى تواند  زمین  اهل  از  کس  هیچ  که  هستى 

تمام  در  تو  وسیله  به  و  هستم  تو  زائر  که  حالى  در  خدا  رسول  پسر  اى  تو  نزد  آمده ام 

حاجت هاى  در  تو  وسیله  به  توسل  اهل  و  مى شوم  متوّسل  خدا  به  اخروى  و  دنیوى  نیازهاى 
ـُلوَن ِإَلی  ـُل اْلُمَتَوسِّ ْمِر ُدْنیٰاَي َوآِخَرتي، َوِبَك َیَتَوسَّ

َ
ِئِجي، ِمْن أ َجِمیـِع َحواٰ

ݐ ݑ  ݔ (۹) ݐ
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـند خـود از امـام صـادق7 روایـت 

کـرده اسـت کـه فرمودند:
بر  ابتدا  رسیدى  اهللا7  عبد  ابا  حضرت  مطّهر  قبر  کنار  وقتى 
خداوند تبارك و تعالى ثنا بگو و بر پیامبر اکرم9 درود فرست 

و در آن کوشش نما، سپس بگو:
ُت  ِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتِه ِفیمٰا َتـُروُح َوَتْغُدو، َالّزاِکیـٰاُت الّطاِهراٰ َسـٰالُم اللَّ

ِمیَن َلَك  ِبیَن، َواْلُمَسـلِّ ِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ َلـَك َوَعَلْیَك، َوَسـٰالُم اللَّ

یٌق،  نََّك صـٰاِدٌق ِصدِّ
َ
ِء َعلـٰی أ ـَهداٰ ِبُقُلوِبِهـْم، َوالّناِطِقیـَن ِبَفْضِلـَك، َوالشُّ

ُم  ـِه ِفـي اْالَْرِض، َوالدَّ نََّك ثـٰاُر اللَّ
َ
َتْیـَت ِبـِه، َوأ

َ
َصَدْقـَت َوَنَصْحـَت ِفیمـٰا أ

ـُه َوْحَدُه،  ْرِض، َوالٰ ُیْدِرُکُه ِإالَّ اللَّ ْهـِل اْالَ
َ
َحٌد ِمـْن أ

َ
ـذي ٰال ُیـْدِرُك ثٰاَرُه(۱) أ الَّ

ـِه ِبَك في  ـُل ِإَلـی اللَّ َتَوسَّ
َ
ِفـدًا ِإَلْیـَك، َوأ ـِه، واٰ ِجْئُتـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ

۱۰۲ 
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۴۸۳

۲. سورۀ آل عمران، آیه۱۴۶. ۱. «ِبَغیِر»، خ. 

کنند. مى  دریافت  را  خود  حّق  تو  وسیله  به  میراث  صاحبان  و  مى شوند،  متوّسل  خداوند  به  خود 

ستایش  و  حمد 

سزاوار خداوند یگانه بى همتا است او که در همۀ امور یکتا است، آفریننده خلق مى باشد و چیزى از امور آنان 

از او پوشیده و پنهان نیست، بدون آموختن هر چیزى را مى داند، زمین را و همۀ کسانى که بر روى آن هستند 

ضامن خون تو و خونخواهى آن گردانیده است. اى پسر رسول خدا، شهادت مى دهم که براى تو از طرف خدا 

است آنچه وعده فرموده از نصرت و پیروزى و براى تو است از طرف خداوند وعده حقى در هالك دشمنت 

و تمام وعده هایى که داده است، شهادت مى دهم که همراه تو مردان الهى فراوانى جنگ کردند همان طور که 

خداوند تبارك و تعالى فرموده است: «چه بسیار پیامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردند 

و در برابر آن چه به آنان رسید سست و ناتوان نشدند».

حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که همسرى و فرزندى نگرفته و براى او در پادشاهى اش شریکى 
َلـُه  َیُکـْن  (َوَلـْم  َوَلـدًا،  َوٰال  صٰاِحَبـًة  ِخـْذ  َیتَّ َلـْم  ـذي  الَّ ـِه  ِللَّ َاْلَحْمـُد 

ـِه َطِلَبَتُهْم.  ِت ِمْن ِعبـٰاِد اللَّ ـراٰ ْهـُل التُّ
َ
ِئِجِهـْم، َوِبـَك ُیْدِرُك أ ـِه فـي َحواٰ اللَّ

ِه  سـپس اندکـى راه بـرو و آنگاه قبـر را مقابل خود قـرار ده و بگـو: َاْلَحْمُد ِللَّ

هـٰا، خٰاِلـِق اْلَخْلـِق، َفَلـْم َیْعُزْب  ُمـوِر ُکلِّ ـِد ِباْالُ ِحـِد اْالََحـِد، َاْلُمَتَوحِّ اْلواٰ

ْرَض  ـَن اْالَ ْمِرِهـْم، َوعٰاِلـِم ُکلِّ َشـْيٍء ِبـٰال(۱) َتْعِلیٍم، َضمَّ
َ
َعْنـُه َشـْيٌء ِمـْن أ

ـِه  نَّ َلـَك ِمـَن اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه، أ َوَمـْن َعَلْیهـٰا َدَمـَك َوثـٰاَرَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ

، في  ـِه اْلَوْعـَد اْلَحـقَّ نَّ َلـَك ِمـَن اللَّ
َ
ْصـِر َواْلَفْتـِح، َوأ مـٰا َوَعـَدَك ِمـَن النَّ

وَن  ــیُّ بِّ ـُه قٰاَتـَل َمَعـَك ِر نَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َك، َوَتمـٰاِم َمْوِعـِدِه ِإّیـاَك، أ َهـٰالِك َعـُدوِّ

یُّـوَن  بِّ ِر َمَعـُه  قٰاَتـَل  َنِبـیٍّ  ِمـْن  ـْن  یِّ
َ
(َوَکأ َتعٰالـٰی:  ـُه  اللَّ قـٰاَل  َکمـٰا  َکِثیـٌر، 

صٰاَبُهـْم)(۲).
َ
َکِثیـٌر َفمـٰا َوَهُنـوا ِلمـٰا أ

سپس هفت مرتبه تکبیر بگو و آنگاه کمى راه برو و قبر را در 
مقابل خود قرار ده و بگو: 
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۱. سورۀ اسراء، آیه۱۱۱.

نمى باشد، هر چیز را آفرید و آن را مقّدر نمود و اندازه گیرى کرد، شهادت مى دهم که تو از طرف خداوند 

بدانچه امر شده بودى تبلیغ نمودى و به عهد الهى وفا کردى و به وسیله تو کلمات او و نشانه هایش کامل گردید، 

و در راه او جهاد کردى تا دار فانى را وداع گفتى، خدا لعنت کند گروهى را که تو را کشت و گروهى را که تو 

را یارى ننمود و گروهى که دیگران را به ترك یارى تو واداشتند.

خداوندا شهادت مى دهم به والیت کسى که او را ولى قرار دادى و رسوالنت او را ولى قرار دادند، و شهادت 

مى دهم به برائت از کسانى که از آن ها تبّرى جستى و رسوالنت از آن ها تبّرى جستند، خداوندا  لعنت کن 

کسانى را که رسول تو را تکذیب نمودند و کعبه ات را ویران ساختند و کتابت را تحریف کردند و خون اهل 

بیت پیامبرت را ریختند و بندگانت را به فساد و خوارى و ذّلت کشانیدند. خداوندا دو چندان کن براى آنان 

لعنت را و آنچه جارى گشته بدان سنت تو در خشکى و دریایت، خداوندا آنان را در آسمان و زمینت لعنت کن.

مرا  تا  گردان  من  محبوب  را  آنان  زیارتگاه  و  بده،  قرار  اولیائت  در  نیکویى  ذکر  من  براى  خداوندا 

گردان.  آنان  تابع  آخرت  و  دنیا  در  مرا  و  پیشرو  من  به  نسبت  بده  قرار  را  آنان  و  سازى،  ملحق  آن ها  به 

نََّك َقْد 
َ
ْشـَهُد أ

َ
َرُه َتْقِدیرًا، أ یٌك ِفـي اْلُمْلِك)(۱)، َخَلـَق ُکلَّ َشـْيٍء َفَقـدَّ َشـِر

ْت ِبـَك َکِلمٰاُتُه،  ـِه، َوَتمَّ ِمـْرَت ِبـِه، َوَوَفْیَت ِبَعْهـِد اللَّ
ُ
ِه مٰا أ ْغـَت َعـِن اللَّ َبلَّ

ًة  مَّ
ُ
ـًة َقَتَلْتـَك، َوأ مَّ

ُ
ُه أ تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َلَعـَن اللَّ

َ
َوجٰاَهـْدَت فـي َسـِبیِلِه َحّتٰی أ

ْلـَت َعْنَك. ًة َخذَّ مَّ
ُ
ـُه أ َخَذَلْتـَك، َوَلَعـَن اللَّ

ْشـَهُد 
َ
َلـْت ُرُسـُلَك، َوأ َلْیـَت، َوواٰ ْشـَهُد ِباْلِوٰالیَـِة ِلَمـْن واٰ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ُبوا  ِذیَن َکذَّ ُهمَّ اْلَعـِن الَّ للَّ
َ
ـْن َبِرْئَت ِمْنـُه، َوَبِرَئْت ِمْنُه ُرُسـُلَك. أ َءِة ِممَّ ِباْلَبـراٰ

ْهـِل َبْیِت 
َ
ُفـوا ِکتٰاَبـَك، َوَسـَفُکوا ِدمٰاَء أ َرُسـوَلَك، َوَهَدُمـوا َکْعَبَتـَك، َوَحرَّ

ْعَنَة ِفیمٰا  ُهمَّ ضٰاِعـْف َلُهـُم اللَّ للَّ
َ
وُهْم. أ ْفَسـُدوا ِعبـٰاَدَك َواْسـَتَذلُّ

َ
ـَك، َوأ َنِبیِّ

ْرِضَك. 
َ
ُهـمَّ اْلَعْنُهْم في َسـمٰاِئَك َوأ للَّ

َ
َك َوَبْحِرَك. أ ُتَك في َبـرِّ َجـَرْت ِبِه ُسـنَّ

ْب ِإَليَّ َمشٰاِهَدُهْم، َحّتٰی  ْوِلیٰاِئَك، َوَحبِّ
َ
ُهمَّ َواْجَعْل لي ِلسٰاَن ِصْدٍق في أ للَّ

َ
أ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ُتْلِحَقِنـي ِبِهـْم، َوَتْجَعَلُهْم لي َفَرطـًا، َوَتْجَعَلِني َلُهْم َتَبعًا ِفي الدُّ



ݐ ݑ  ݐݔ  

۴۸۵

تو  بدنم  اگر  خدا،  سوى  به  کننده  دعوت  اى  لّبیک  خدا،  سوى  به  کننده  دعوت  اى  لبیک 

نظر  و  رأى  و  من  موى  و  پوست  و  من  قلب  کرد  اجابت  ولى  نکرد  اجابت  فراخوانى  وقت  در  را 

امین  و  دانا  راهنماى  و  برگزیده  سبط  و  مرسل  پیامبر  فرزند  براى  بودن  تسلیم  با  من  تمایل  و 

تو  به  و  بریده  دل  همه  از  که  حالى  در  آمده ام  ستمدیده،  مظلوم  و  بلیغ  پسندیده  و  دار  خزانه 

حق،  برکت  بر  هستند  تو  از  بعد  جانشین  که  فرزندت  فرزند  و  فرزندت،  به  و  آورده  روى 

است  شما  براى  آماده  من  نصرت  و  است  شما  پیرو  من  امور  و  من  امر  و  شما  تسلیم  من  قلب 

تا خدا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان براى دینم مى باشد، و برانگیزد شما را، کسى که  با شما باشد 

با شما است، نه با دشمن شما، همانا من از ایمان آورندگان به رجعت شما هستم، قدرت او را انکار نمى کنم 

و مشّیت او را تکذیب نمى نمایم و چنین پندارى ندارم که آنچه بخواهد نمى شود.

ِغ»، خ. ۱. «الَوصيِّ الُمَبلِّ

آنگاه اندکى راه برو، هفت مرتبه تکبیر و هفت مرتبه تهلیل و 
هفت مرتبه تحمید و هفت مرتبه تسبیح و هفت مرتبه اجابت 

دعوت نما، یعنى بگو «لّبیک» و بعد از آن بگو:
ـِه، ِإْن کٰاَن َلـْم ُیِجْبـَك َبَدِنـي،  ِعـَي اللَّ ْیـَك داٰ ـِه، َلبَّ ِعـَي اللَّ ْیـَك داٰ َلبَّ

ْسـِلیِم  َي، َعَلـی التَّ ِیـي َوَهـواٰ
ْ
جٰاَبـَك َقْلبـي َوَشـْعِري َوَبَشـِري َوَرأ

َ
َفَقـْد أ

ِمیِن  ِلیِل اْلعٰاِلـِم، َواْالَ ـْبِط اْلُمْنَتَجـِب، َوالدَّ ِبيِّ اْلُمْرَسـِل، َوالسِّ ِلَخَلـِف النَّ

اْلُمْسـَتْخَزِن، َواْلَمْرِضـيِّ اْلَبِلیِغ(۱)، َواْلَمْظُلـوِم اْلُمْهَتَضِم، ِجْئـُت اْنِقطٰاعًا 

َبَرَکـِة  َعلـٰی  َبْعـِدَك،  ِمـْن  َاْلَخَلـِف  َوَلـِدَك،  َوَوَلـِد  َوَلـِدَك،  َوِإلـٰی  ِإَلْیـَك 

ٌة،  ِبـٌع، َوُنْصَرتي َلُکـْم ُمَعدَّ ْمـري َلُکـْم ُمتَّ
َ
ٌم، َوأ ، َفَقْلبـي َلُکـْم ُمَسـلِّ اْلَحـقِّ

ـُه َوُهـَو َخْیـُر اْلحاِکِمیـَن ِلِدیِنـي، َوَیْبَعُثُکـْم َفَمَعُکـْم  َحّتـی َیْحُکـَم اللَّ

ِه ُقْدَرًة،  ْنِکـُر ِللَّ
ُ
ُکْم، ِإنِّي ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن ِبَرْجَعِتُکْم، ٰال أ َمَعُکـْم ٰال َمـَع َعُدوِّ

نَّ مٰا شـٰاَء ٰال َیُکوُن.
َ
ْزُعـُم أ

َ
ًة، َوٰال أ ُب َلـُه َمِشـیَّ َکـذِّ

ُ
َوٰال أ

سپس راه برو تا منتهى به قبر مطهر شوى، آنگاه بگو در حالى که ایستاده اى:
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و  ـ  است  ملکوت  و  ملک  صاحب  که  ـ  را  او  مى گویند  تسبیح  که  خداوندى  است  منزه  و  پاك 

ما  پروردگار  او  پاك،  و  منّزه  بسیار  پادشاه  است  منزه  و  پاك  خلقش.  تمام  را  او  اسماء  مى نمایند  تقدیس 

بهترین  و  بقعه ها  بهترین  سوى  به  میهمانانت  میان  در  مرا  خداوندا  است.  روح  و  مالئکه  پرودرگار  و 

کن. لعنت  را  طاغوت  و  جبت  خداوندا  بده،  قرار  خلقت 

شهادت مى دهم که تو پاك و عین پاکى از پاك و عین پاکى هستى، شهرها به واسطه تو پاك شده و 

زمینى که تو در آن هستى پاك مى باشد و شهادت مى دهم که تو خون خدا در زمین هستى، تا خدا برایت 

کند. خونخواهى  خلقش  تمام  از 

پیشه  صبر  و  گفتى  راست  تو  که  راستى  به  شریفت،  جسم  و  روح  بر  و  تو  بر  خدا  درود 

ُس  ُح َلـُه ِذي اْلُمْلـِك َواْلَمَلُکـوِت، َوُیَقـدِّ ـذي ُیَسـبِّ ـِه الَّ ُسـْبحٰاَن اللَّ

َوَربِّ  نـٰا  بِّ َر وِس،  اْلُقـدُّ اْلَمِلـِك  ـِه  اللَّ ُسـْبحٰاَن  َخْلِقـِه،  َجِمیـُع  ْسـمٰاِئِه 
َ
ِبأ

ُهـمَّ اْجَعْلِني فـي َوْفِدَك ِإلـٰی َخْیِر ُبقٰاِعـَك، َوَخْیِر  للَّ
َ
وِح. أ اْلَمٰالِئَکـِة َوالـرُّ

ُهـمَّ اْلَعـِن اْلِجْبـَت َوالّطاُغـوَت. للَّ
َ
َخْلِقـَك. أ

سپس دو دستت را بلند کن تا قرار دهى آن دو را در حالى که 
کشیده اى بر قبر و آنگاه بگو:

نَّـَك ُطْهـٌر طٰاِهـٌر، ِمـْن ُطْهـٍر طٰاِهٍر، َقـْد َطُهـَرْت ِبـَك اْلِبٰالُد، 
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ـِه ِفـي اْالَْرِض، َحّتـٰی َیْسـَتِثیَر  نَّـَك ثـٰاُر اللَّ
َ
ْنـَت ِفیهـٰا، َو أ

َ
ْرٌض أ

َ
َوَطُهـَرْت أ

َلـَك ِمـْن َجِمیـِع َخْلِقِه.

سپس دو گونه و دو دست خود را بر قبر بگذار و آنگاه باالى سر 
مبارك بنشین و به آنچه دوست دارى ذکر بگو و خدا را یاد کن 
و به او توّجه داشته باش و حوائج خود را درخواست کن، سپس 

دو گونه و دو دستت را در پایین پا بگذار و بگو:
ُه َعَلْیـَك َوَعلٰی ُروِحـَك َوَبَدِنـَك، َفَلَقْد َصَدْقـَت َوَصَبْرَت،  ـی اللَّ َصلَّ
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سپس در کنار قبر فرزندان آن حضرت بایست و بر آنان ثنا بگو 
بخواه،  را  خود  حوائج  پروردگارت  از  و  دارى  دوست  آنچه  به 

سپس در مقابل قبور شهدا بایست و بگو: 
ْنُتـْم َلنـٰا َفـَرٌط، َوَنْحـُن َلُکـْم َتَبـٌع 

َ
ـوَن، أ ّباِنیُّ َهـا الرَّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ َالسَّ

َه ُمـْدِرٌك ِبُکْم  نَّ اللَّ
َ
ـذي ٰال ُخْلَف َلـُه، َوأ ـِه الَّ ْبِشـُروا ِبَمْوِعـِد اللَّ

َ
ْنصـٰاٌر، أ

َ
َوأ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ِء ِفـي الدُّ ـَهداٰ ْنُتـْم سـٰاَدُة الشُّ
َ
ثاَرُکـْم، َوأ

ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، َوِعبٰاِدِه 
َ
ِبیـَن، َوأ ِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ َسـٰالُم اللَّ

آنگاه قبر را پیشاپیش خود قرار بده و آنچه خواهى نماز بخوان 
و هرگاه داخل حرم مطهر مى شوى سالم کن، سپس جلو برو تا 
دو دست خود و دو گونه ات را بر قبر مبارك قرار دهى و وقتى 
مى خواهى خارج شوى همین کار را انجام بده و در خواندن نماز 
در کنار قبر مطهر تا مادامى که آنجا هستى کوتاهى مکن و چون 
خواستى بازگردى از نزد امام7 با آن حضرت وداع کن و بگو:

ِتَك  یَّ ِه، َوَعلـٰی ُروِحَك َوَبَدِنـَك، َوُذرِّ الّصاِلِحیـَن، َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ

ْوِلیٰاِئَك.(۱)
َ
َوَمْن َحَضـَرَك ِمـْن أ

ْلُسـِن. ُه َمـْن َقَتَلَك ِباْالَْیدي َواْالَ ُق، َقَتـَل اللَّ ْنـَت الّصـاِدُق اْلُمَصدَّ
َ
َوأ

کشت. خود  زبان  و  دست  با  را  تو  آنکه  بکشد  خدا  شده اى،  تصدیق  و  صادق  تو  و  گردى 

شما  هستیم،  انصار  و  پیرو  و  تابع  شما  براى  ما  و  پیشرو  ما  براى  شما  الهى،  مردان  اى  شما   بر  سالم 

شما  وسیله  به  خداوند  همانا  و  نمى باشد،  آن ها  در  هرگز  تخلفى  که  الهى  وعده هاى  به  باد  بشارت  را 

خونخواهى شما را خواهد نمود و شما سروران شهدا در دنیا و آخرت هستید.

و  صالح  بندگان  و  مرسل  پیامبران  و  او  مقرب  فرشتگان  سالم  و  خدا  سالم 

پاکت  ذریه  و  جانت  و  جسم  بر  و  خدا  رسول  فرزند  اى  باد  تو  بر  اش  شایسته 

[۱. کامل الزیارات: ص۳۸۵ ح۱۷.]و کسانى که نزد تو حضور دارند از اولیائت.
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رد  تو،  مورد  در  خداوند  پیشگاه  در  است  تسلیم  که  کسى  سالم  او،  حجت  و  خدا  ولى  اى  تو  بر  سالم 

رعایت  نموده  طلب  تو  از  خدا  که  را  حّقى  است  کننده  رعایت  تو،  سوى  به  و  خداوند  سوى  به  است  کننده 

کنى نسبت به خلق او، و از تو خواسته رعایت کنى نسبت به حق او، تو حجت بزرگ خداوند و نشانه عظیم 

و بهترین راه او هستى، حجت او بر اهل دنیا و جانشین او در زمین و آسمان هاى باال مى باشى.

و  گردیده  بزرگ  من  گناه  آورنده ام،  یاد  به  را  الهى  نعمت هاى  و  زیارت  براى  آمده ام  تو  نزد 

باد. تو  بر  او  فراوان  سالم  و  خدا  درود  باش،  دار  عهده  را  آن  نابودى  من  براى  پس  دانایى،  آن  به  تو 

مرتکب  که  حالى  در  آمده ام 

و  گشته  جدا  آن ها  از  که  حالى  در  آمده ام  اکنون  باش،  شفیع  خداوند  نزد  من  براى  پس  شده ام،  گناهان 

ݑ  ݔ (۱۰)  ݐ
سـید بـن طـاووس1 در کتـاب مصبـاح الزائـر گفته اسـت: روایت شـده که 
مـردی بـه زیـارت امام حسـین7 آمد، مرکب خـود را در کنار  سـایه بان خواباند 
و پاییـن آمـد و بـا آرامـش و وقـار حرکـت کرد تـا کنار درب ایسـتاد، با دسـت به 

طـرف ضریح مبارک اشـاره کـرد و گفت:
دٍّ  ـِه ِفیـَك، راٰ ٍم ِللَّ َتـُه، َسـٰالَم ُمَسـلِّ ـِه َوُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َوِلـيَّ اللَّ َالسَّ

ُه،  ُه َخْلَقـُه، َواْسـَتْرعٰاَك َحقَّ ٍع َحـقَّ َما اْسـَتْرعٰاَك اللَّ ـِه َوِإَلْیـَك، ُمراٰ ِإَلـی اللَّ

ُتـُه  یَقُتـُه اْلُمْثلـی، َوُحجَّ ُتـُه اْلُکْبـری، َوَکِلَمُتـُه اْلُعْظمـٰی، َوَطِر ْنـَت ُحجَّ
َ
َفأ

ِت اْلُعلٰی. ـمٰاواٰ ْنیـٰا، َوَخِلیَفُتـُه ِفـي اْالَْرِض َوالسَّ ْهـِل الدُّ
َ
َعلـٰی أ

ْصَبْحَت ِبِه 
َ
ْصَبَح َذْنِبـي َعِظیمـًا، َوأ

َ
ِکـرًا، أ ـِه ذاٰ ٰالِء اللَّ ِئـرًا َو ِالٰ َتْیُتـَك زاٰ

َ
أ

َم َتْسـِلیمًا. ُه َعَلْیَك َوَسـلَّ ـی اللَّ ـِه َزِعیمًا، َصلَّ َعِلیمـًا، َفُکـْن لـي ِبَحطِّ

ُنـوِب ُمْقَتِرفًا،  َتْیُتـَك ِللذُّ
َ
سـپس گونـه خـود را بر ضریـح نهـاد و گفـت: أ

ِه  ـِه شـٰاِفعًا، َفهٰا أَنـا ذاٰ َقـْد ِجْئـُت َعْنُهـنَّ نٰاِزعًا ِإَلـی اللَّ َفُکـْن لـي ِإَلـی اللَّ

۱۰۳ 
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شما،  اّول  و  شما  آخر  به  متوّسلم،  محّمد9  خاندان  اى  شما  به  و  جسته ام  بیزارى  آن ها  از  خدا  سوى  به 

باد. شما  بر  برکاتش  و  رحمت  و  او  فراوان  اکرام  و  سالم  و  خدا  درود 

پناه  کیفرت  از  تو  عفو  به  کردم،  کوچ  تو  ولّى  فرزند  و  تو  ولّى  سوى  به  و  نمودم  قصد  را  تو  معبودا 

سوى  (به  را  بازگشتم  و  بپذیر  را  توبه ام  و  بگذر  لغزشم  از  و  کن  رحم  من  غربت  به  پس  برده ام، 

کوچک و  او  نهان  و  آشکار  گناهان  و  ستایش  قابل  او  بصیرت  که  حالى  در  گردان،  نیگو  خودت) 

است. شده  آمرزیده  او  بزرگ  و 

خداوندا به خوارى و تضّرع من در پیشگاهت رحم کن، شفاعت مرا به وسیله او به سوى خودت قبول 

فرما، حاجتم را برآورده نما و توّسلم را به وسیله او نزد خودت بپذیر، و آن را باعث رهایى من از آتش و 

نهانى ها. و  پنهانى ها  داناى  اى  بده،  قرار  خطاهایم  و  من  گناهان  رفتن  بین  از  ومایه  سرا  این  بدى هاى 

و  شدت  از  بعد  را،  بازگشت  و  انابه  لباس  پوشیده ام  و  را،  حقارت  کشانده ام  تو  سوى  به  معبودا، 

ُه  ی اللَّ َل، َصلَّ  وَّ
ِخـَر ِمْنُکـْم َواْالَ ـُل اْالٰ َتَوسَّ

َ
ـٍد أ ـُل، َوِبُکـْم یـٰا آَل ُمَحمَّ َتَنصَّ

َ
أ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ْجـَزَل، َوَرْحَمُة اللَّ
َ
َم َوأ َم َوَکـرَّ َعَلْیُکـْم، َوَسـلَّ

آنگاه ایستاد و ضریح را در مقابل خود قرار داد، پس نماز خواند و 
زیاد خواند، سپس دعا کرد و استغفار نمود و سجده کرد و چهره 

به خاك مالید نزدیک رفتم، شنیدم که در سجده اش مى گوید:
َك َوَفْدُت، نـٰاِزًال ِبُعُقوَبِتَك،  َك َواْبـِن َوِلیِّ ِإَلهـي ِإّیاَك َقَصـْدُت َوِإلٰی َوِلیِّ

ِقـْل َعْثَرتِـي، َواْقَبـْل 
َ
َبِتـي، َوأ عٰاِئـذًا ِبَعْفـِوَك ِمـْن ُعُقوَبِتـَك، َفاْرَحـْم ُغْر

یَرِة  ـِر ْوَبِتي، َمْشـُکوَر اْلَبِصیـَرِة، َمْغُفـوَر اْلَعٰالِنَیِة َو السَّ
َ
ْحِسـْن أ

َ
َتْوَبِتـي، َوأ

ِمـْن ُکلِّ َکِبیـَرٍة َوَصِغیـَرٍة.

ـْل َشـفٰاَعِتي ِبـِه ِإَلْیـَك، َواْقـِض  َعتـي ِإَلْیـَك، َوَتَقبَّ ُهـمَّ اْرَحـْم َضراٰ للَّ
َ
أ

حٰاَجِتـي َوَوِسـیَلِتي ِبـِه َلَدْیـَك، َواْجَعْلهـٰا َنجٰاتي ِمـَن الّناِر، َوُسـوِء ٰهِذِه 

ِر. صـٰاِر، یـٰا عٰاِلـَم اْلَخفٰایـٰا َواْالَْسـراٰ الـّداِر، َوَحِطیَطـًة ِلُذُنوِبـي َواْالٰ

َبْعـَد  یـًا 
ْ
َأل اْلَمثاَبـَة،  َرْعـُت  َوادَّ اْلَمهٰاَنـَة،  ِإَلْیـَك  اْمَتَطْیـُت  ِإنِّـي  ِإَلِهـي 



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۴۹۰

نما،  برانگیخته  آنان  گروه  در  مرا  پس  سرورانم،  و  امامانم  به  آورده ام  روى  و  شام  و  صبح  در  سختى 

و در زمرة آنان محشور فرما، روزى که فراخوانده مى شویم از حفره ها و قبرها براى حضور در روى زمین 

آخرت. و  حساب  به  رسیدگى  محّل  و 

خطا  از  مرا  جنبش،  و  نیرو  صاحب  اى  احسان،  و  قدرت  و  بزرگوارى  و  بزرگى  صاحب  اى 

گردان. ایمن  دلهره  و  وحشت  روز  در  و  بخش  رهایى  گفتار  و  عمل  در  پوچى  و 

سالم بر تو و بر کسانى که از تو پیروى نمودند و در معرکه با تو حضور یافتند و بر کسانى که در قتلگاه 

تو وارد شده اند، اى کاش با شما بودم و به رستگارى بزرگ فائز مى شدم، آمده ام زائر شما اى ولى خدا و فرزند 

ولى او و وصى پیامبرش و اکنون وداع کننده و در حال بازگشت هستم، نه خسته شده ام و نه دل گرفته، پس 

بده. قرار  خودت  اعتناى  مورد  مرا 

ْسـَرِتِهْم، 
ُ
ْوِلیٰاِئـي، َفاْبَعْثِني في أ

َ
ِتـي َوأ ِئمَّ

َ
ي َوَمسـٰائي ِإلـٰی أ ٍي، فـي ُغُدوِّ

ْ
َأل

ْدعـٰی ِمـَن اْلحٰاِفـَرِة ِلُحُضـوِر الّسـاِهَرِة، 
ُ
َواْحُشـْرِني فـي ُزْمَرِتِهـْم، َیـْوَم أ

ِخـَرِة. َوَمْوِقـِف اْلِحسـٰاِب َواْالٰ

 سپس دو گونه خود را با تضّرع به خاك مالید، و گریه کرد و گفت:
ِة َواْلَحْوِل،  ـْوِل، یٰا َذا اْلُقـوَّ ِم، یـٰا َذا اْلَحْوِل َوالطَّ ْکـراٰ یـٰا َذا اْلَجـٰالِل َواْالِ

ي َیـْوَم اْلَفـَزِع َواْلَهْوِل.  ِنـي ِمْن َخَطـِل اْلَعَمِل َواْلَقـْوِل، َوآِمنِّ َنجِّ

 سپس نشست در حالى که زمزمه و همهمه اى نمود که نمى فهمیدم، 
آنگاه برخاست و در باالى سر مبارك امام حسین7 ایستاد و گفت:
ِرِدیَن  َبَعَك، َوَشـِهَد اْلَمْعَرَکَة َمَعـَك، َواْلواٰ ـٰالُم َعَلْیَك َوَعلٰی َمـِن اتَّ َالسَّ

ِئـرًا یٰا َوِليَّ  َتْیُتَك زاٰ
َ
ُفوَز َفْوزًا َعِظیمـًا، أ

َ
َمْصَرَعـَك، یـٰا َلْیَتِني ُکْنُت َمَعُکـْم َفأ

عـًا َغْیـَر َسـِئٍم َوٰال قـٰاٍل،  ـِه، َواْنَصَرْفـُت ُمَودِّ ـِه، َوَوِصـيَّ َنِبیِّ ـِه َواْبـَن َوِلیِّ اللَّ

ِببٰاٍل. ِمْنـَك  َفاْجَعْلِنـي 

سپس به سوى مرکبش بازگشت، سوار شد و رفت، نه با او سخن 
 [مصباح الزائر: ص۲۵۰] گفتم ونه او با من سخن گفت.



ݐ ݑ ݔ ݐݔ  

۴۹۱

۲. کامل الزیارات: ص۳۷۷ ح۷. ۱. سورۀ مائده، آیه۷۸ 

ݐ ݔ ݑ  ݔ (۱۱) ݐ
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـند خـود از ابراهیـم بـن ابـی البـالد 

روایـت کـرده اسـت کـه گفـت: 
بـه حضـرت رضا7 عرض کـردم: در مورد زیـارت قبر امام حسـین7 چه 
می فرماییـد؟ امـام7 بـه مـن فرمـود: شـما در مـورد آن چـه مى گویید؟ عرض 
کردم: برخی از ما می گویند: معادل حج است، و برخی می گویند: عمره است.

فرمود: وقتى به زیارت آن حضرت مى روى چه مى گویى؟ 
عرض کردم: مى گویم:

ْشَهُد 
َ
ِه، أ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ ِه، َالسَّ بٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ َالسَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیَت 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیـَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نَّـَك َقـْد أ

َ
أ

ـَك ِباْلِحْکَمـِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسـَنِة،  بِّ َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوَدَعْوَت ِإلٰی َسـِبیِل َر

ُبوَن  وا ُحْرَمَتَك، َمْلُعوُنوَن ُمَعذَّ ِذیَن َسـَفُکوا َدَمَك، َواْسـَتَحلُّ نَّ الَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

َیَم ٰذِلَك ِبمٰا َعَصـْوا َوکٰاُنوا َیْعَتُدوَن)(۱). (َعَلی ِلسـٰاِن داُوَد َوِعیَسـی ْبِن َمْر

[فرمودند: آرى سالم بر آن حضرت چنین مى باشد].(۲) 

مى دهم  شهادت  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  عبداهللا،  ابا  اى  تو  بر  سالم 

زشتى ها  از  و  فرمودى،  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که 

فراخواندى،  پروردگارت  راه  به  را  مردم  نیکو  موعظه  و  حکمت  با  و  نمودى  نهى 

معّذب  و  ملعونند  داشتند  روا  تو  به  بى حرمتى  و  ریختند  را  خونت  آنانکه  که  مى دهم  شهادت  و 

مى نمودند». ستم  اینکه  و  بود  آنان  نافرمانى  خاطر  به  این  و  مریم،  بن  عیسى  و  داود  زبان  «بر 

۱۰۴ 



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۴۹۲

در  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خلقش،  بر  او  گواه  و  زمین 

زهرا،  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر  سالم  مرتضى،  على  فرزند  اى  تو  بر 

امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى،  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى 

گفتى،  وداع  را  فانى  دار  تا  کردى  جهاد  خدا  راه  در  و  نمودى،  نهى  زشتى ها  از  و  فرمودى 

باد. تو  بر  ممات  و  حیات  حال  در  خدا  درود  و 

گواهى مى دهم که تو 

فرزند  اى  پروردگارت،  نزد  گناهان،  به  کننده ام  اقرار  و  تو  نزد  آمده ام  بودى،  پروردگارت  طرف  از  حّجتى  داراى 

رسول خدا براى من شفاعت کن.

ݐ ݑ  ݔ (۱۲)  ݐ
ابـن قولویـه1 به سـند خود از سـلیمان بـن حفص مروزی و او از آن شـخص 

روایـت کرده اسـت کـه فرمودند: در کنـار قبر امام حسـین7 بگو: 

ـِه فـي  ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ ْرِضـِه، َوشـٰاِهَدُه َعلـٰی َخْلِقِه، َالسَّ
َ
أ

ِء،  ْهـراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة الزَّ ِن اْلُمْرَتضـٰی، َالسَّ َعَلْیـَك َیاْبـَن َعِلـيِّ

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتیْـَت الـزَّ َقْمـَت الصَّ

َ
نَّـَك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

تـٰاَك اْلَیِقیُن، 
َ
ـِه، َحّتـٰی أ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوجٰاَهـْدَت فـي َسـِبیِل اللَّ

ـتًا. ُه َعَلْیـَك َحّیًا َوَمیـِّ ـی اللَّ َوَصلَّ

نَّـَك
َ
ْشـَهُد أ

َ
سـپس گونـه راسـت خـود را بـر قبـر بگـذار و بگـو: أ

َك  بِّ ُنـوِب، ِإْشـَفْع لـي ِعْنـَد َر ـَك، ِجْئُتـَك ُمِقـّرًا ِبالذُّ بِّ َنٍة ِمـْن َر َعلـٰی َبــیِّ

ـِه. اللَّ َرُسـوِل  َیاْبـَن 

۱۰۵ 



ݐ ݑ ݔ ݐݔ  

۴۹۳

۲. کامل الزیارات: ص۳۸۲ ح۱۲. ۱. کامل الزیارات: ص۳۷۹ ح۹. 

شهادت مى دهم که آن ها حّجت هاى خداوند هستند.

میثاق  تجدید  براى  اینکه  به  میثاق  و  عهد  خودت  نزد  من  براى  بنویس 

هستى. گواه  تو  که  همانا  پروردگارت،  نزد  من  براى  بده  گواهى  و  آمدم 

بر  و  او  بر  سالم  و  حضرت  آن  بیت  اهل  و  محّمد  بر  خدا  درود  و  است  خداوند  سزاوار  سپاس  و  حمد 

همۀ آنان و رحمت خدا و برکات او. سالم بر تو اى ابا عبد اهللا، خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت و 

کسى را که شرکت کرد در ریختن خون تو و کسى را که خبر قتل تو به او رسید و به آن خشنود گردید، 

بیزارم. و  برى  آن ها  از  پروردگار  سوى  به  من 

ِه. ُهـْم ُحَجُج اللَّ نَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
سـپس امامـان: را یکى یکـى یاد کن و بگو: أ

َدِن  َتْیُتَك ُمَجـدِّ
َ
ّنـي أ

َ
سـپس بگـو: ُاْکُتـْب لـي ِعْنـَدَك َعْهـدًا َوِمیثاقـًا، ِبأ

ْنَت الّشـاِهُد.(۱)
َ
َك، ِإنَّـَك أ بِّ اْلِمیثـٰاَق، َفاْشـَهْد لـي ِعْنـَد َر

ݐ ݔ ݑ  ݔ (۱۳) ݐ
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـند خـود از عامر بـن جذاعـه روایت 

کـرده اسـت کـه گفـت: امـام صـادق7 فرمودند: 

وقتى وارد حائر شدى بگو: 
ـٰالُم َعَلْیِه  ْهـِل َبْیِتـِه، َوالسَّ

َ
ـٍد َوأ ـُه َعلـٰی ُمَحمَّ ـی اللَّ ـِه، َوَصلَّ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ِه،  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم یٰا أ ِه َوَبَرکٰاُتـُه، َعَلْیَك السَّ ـٰالُم، َوَرْحَمـُة اللَّ َوَعَلْیِهـُم السَّ

ـُه َمـْن َقَتَلَك، َوَمْن شـٰاَرَك فـي َدِمـَك، َوَمْن َبَلَغـُه ٰذِلـَك َفَرِضَي  َلَعـَن اللَّ

ـِه ِمْنُهْم َبـريٌء.(۲)  ِبِه، أَنـا ِإَلی اللَّ

۱۰۶ 



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۴۹۴

۱. کامل الزیارات: ص۳۷۴.

اهللا  عبد  ابا  اى  نماید  رحمت  را  تو  خدا  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  خدا  درود  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

لعنت  و  شد،  شریک  تو  خون  در  که  را  کسى  کند  لعنت  و  کشت،  را  تو  که  را  کسى  کند  لعنت  خدا  و 

مى جویم. بیزارى  امر  این  از  خدا  سوى  به  من  گردید،  شادمان  واو  رسید  او  به  تو  قتل  خبر  که  را  کسى  کند 

ݕ ݑ  ݔ (۱۴) ݐ
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات بـه سـند خـود از معاویـة بـن عّمـار روایت 
کـرده اسـت کـه گفت: بـه امام صـادق7 عرض کـردم : وقتـی کنار قبـر امام 

حسـین7 رسـیدم چـه بگویم؟ امـام7 فرمـود: بگو:

ِه، َرِحَمَك  بٰا َعْبِداللَّ
َ
ُه َعَلْیَك یٰا أ ی اللَّ ِه، َصلَّ بٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ َالسَّ

ُه َمْن َشـِرَك في َدِمَك،  ُه َمـْن َقَتَلَك، َوَلَعَن اللَّ ِه، َلَعَن اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـُه یـٰا أ اللَّ

ِه ِمـْن ٰذِلَك َبـريٌء.(۱)  ـُه َمـْن َبَلَغـُه ٰذِلـَك َفَرِضَي ِبـِه، أَنا ِإَلـی اللَّ َوَلَعـَن اللَّ

ݐ ݐ ݕ ݑ  ݔ (۱۵) ݐ
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات به سـند خود از بّیـاع سـابری روایت کرده 

اسـت کـه گفـت: از امـام صادق7 شـنیدم کـه می فرمود:
کسى که به زیارت قبر امام حسین7 رود خداوند براى او یک 

حج و یک عمره یا یک عمره و یک حج بنویسد.
عرض کردم: وقتی به زیارت آن حضرت شرفیاب شدم، چه بگویم؟ 

فرمودند: بگو:

۱۰۷ 

۱۰۸ 



ݐݐ ݑ ݕ ݐݔ  

۴۹۵

۱. کامل الزیارات: ص۳۹۰ ح۱۹.

که  روزى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  عبداهللا،  ابا  اى  تو  بر  سالم 

مى شوى. انگیخته  بر  که  روزى  و  مى روى  دنیا  این  از   که  روزى  و  شدى  متوّلد 

گواهى مى دهم که تو زنده و شهید هستى، نزد پروردگارت روزى داده مى شوى، به ولى شما ارادت دارم 

و از دشمن شما بیزارم. گواهى مى دهم که قاتالنت و آنانکه حرمت تو را رعایت نکردند ملعون هستند به 

زبان پیامبر اّمى [منسوب به اّم القرى یعنى مّکه] و گواهى مى دهم که تو نماز را به پا داشتى و زکات پرداختى 

حکمت  با  پروردگارت  راه  در  و  نمودى  نهى  بدى ها  از  و  فرمودى  امر  خوبى ها  به  و 

مى خواهم است  ما  ولى  و  تو  ولى  که  خداوند  از  کردى،  جهاد  نیکو  اندرز  و  پند  و 

دهد، قرار  گناهانمان  آمرزش  و  پیامبرمان  بر  صلوات  زیارتت  از  را  ما  بهره  و  تحفه  که   

اى فرزند رسول خدا براى من نزد پروردگارت شفاعت کن.

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك َیـْوَم ُوِلـْدَت، َوَیـْوَم َتُمـوُت، َوَیـْوَم ُتْبَعـُث َحّیـًا،  َالسَّ

 ِمْن 
ُ
ْبَرأ
َ
ـَك، َوأ لٰی َوِلیَّ َتواٰ

َ
ـَك، َوأ بِّ نَّـَك َحيٌّ َشـِهیٌد، ُتْرَزُق ِعْنـَد َر

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِذیـَن قٰاَتُلوَك، َوانْــَتَهُکوا ُحْرَمَتـَك، َمْلُعوُنوَن َعلٰی  نَّ الَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َك، َوأ َعـُدوِّ

کٰاَة،  ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمـَت الصَّ
َ
نَّـَك َقْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
. َوأ ـيِّ مِّ ِبـيِّ اْالُ ِلسـٰاِن النَّ

َك  بِّ َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوجٰاَهـْدَت في َسـِبیِل َر
َ
َوأ

ْن َیْجَعـَل 
َ
نٰا، أ ـَك َوَولِــیَّ ـَه َوِلیَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
ِباْلِحْکَمـِة َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة، أ

نـٰا، َواْلَمْغِفـَرَة ِلُذُنوِبنٰا، ٰالَة َعلـٰی َنِبیِّ یٰاَرِتـَك، َالصَّ ُتْحَفَتنـٰا ِمـْن ِز

َك.(۱) بِّ ِه ِعْنـَد َر ِإْشـَفْع لي َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
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۴۹۶

۲. کامل الزیارات: ص۳۹۲ ح۲۱. ۱.کامل الزیارات: ص۳۸۵ ح۱۶. 

سالم بر تو اى فرزند رسول خدا، سالم بر تو اى ابا عبد اهللا، خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت و خدا 

لعنت کند کسى را که خبر قتل تو به او رسید و به آن خشنود گردید، من به سوى خدا از آنان بیزارى مى جویم.

لعنت کند کسى را که دشمنانت را علیه تو یارى نمود، و کسى را که وقتى خبر قتل تو به او رسید بدان خشنود 

گردید، من به سوى خدا از آنان بیزارى مى جویم.

ݐ ݐ ݒ ݑ  ݔ (۱۶) ݐ
در همـان کتـاب از عامـر بـن جذاعـه روایـت کرده اسـت که گفـت: از امام 

صادق7 شـنیدم کـه فرمود:
وقتى به زیارت قبر مطهر امام حسین7 شرفیاب شدى بگو:

ُه  ِه، َلَعَن اللَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
ٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ِه، َالسَّ ٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسوِل اللَّ َالسَّ

ِه ِمْنُهْم َبريٌء.(۱) ُه َمْن َبَلَغُه ٰذِلَك َفَرِضَي ِبِه، أَنا ِإَلی اللَّ َمـْن َقَتَلَك، َوَلَعَن اللَّ

ݑ ݐ ݑ   ݑ  ݔ ، ݐ ݐ ݑ  ݔ (۱۷) ݐ
در همان کتاب از ابو صباح یا از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق7 عرض کردم: چگونه بر امام حسـین7 سـالم دهم؟ فرمودند: بگو:

عـٰاَن َعَلْیَك، َوَمْن َبَلَغُه ٰذِلـَك َفَرِضَي ِبِه، 
َ
ُه َمْن أ ـُه َمـْن َقَتَلَك، َوَلَعـَن اللَّ اللَّ

ـِه ِمْنُهـْم َبـريٌء.(۲) أَنـا ِإَلـی اللَّ

۱۰۹ 

۱۱۰ 

سالم بر تو اى ابا عبد اهللا، سالم بر تو اى فرزند رسول خدا، خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت، و خدا 
ِه، َلَعَن  ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ ِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ َالسَّ



ݐݐ ݑ  ݐݔ  

۴۹۷

۱. کامل الزیارات: ص۳۹۲ ح۲۲                        ۲. کامل الزیارات: ص۲۴۴ ح۴، بحاراالنوار:۲۸۴/۱۰۱  ح۱.

سالم بر تو اى ابا عبد اهللا، خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت، و خدا لعنت کند کسى را که در ریختن خون 

تو شرکت کرد، و کسى را که خبر قتل تو به او رسید و بدان خشنود گردید، من به سوى خدا از آنان بیزارى مى جویم.

عبداهللا،  ابا  اى  تو  بر  خدا  درود  عبداهللا،  ابا  اى  تو  بر  خدا  درود 

عبداهللا. ابا  اى  تو  بر  خدا  درود 

ݓ ݑ  ݔ (۱۸)  ݐ
در همـان کتـاب از ابـو هّمـام روایت کرده اسـت که گفت: امـام صادق7 

 : فرمودند 
وقتى به زیارت قبر امام حسین7 رفتى بگو:

ُه َمْن  ـُه َمْن َقَتَلـَك، َوَلَعـَن اللَّ ـِه، َلَعَن اللَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـِه ِمْنُهْم َبريٌء.(۱) َشـِرَك في َدِمـَك، َوَمْن َبَلَغُه ٰذِلَك َفَرِضـَي ِبِه، َوأَنا ِإَلی اللَّ

ݐ ݑ ݐ ݔ (۱۹) ݐ
در همـان کتـاب از یونـس بـن ظبیـان روایـت کرده اسـت که گفت: بـه امام 
صـادق7 عـرض کردم: فدای شـما شـوم زیارت قبـر امام حسـین7 در حال 

تقّیـه چگونه اسـت؟ امـام7 فرمودند:
وقتى به فرات رسیدى غسل کن، سپس لباس هاى پاك خود را بپوس، 
آنگاه حرکت کن و در موازات قبر مطهر که قرار گرفتى بگو:
ِه،  بـا َعْبِداللَّ

َ
ُه َعَلْیـَك یٰا أ ـی اللَّ ِه، َصلَّ بـا َعْبِداللَّ

َ
ـُه َعَلْیـَك یٰا أ ـی اللَّ َصلَّ

ِه.    پـس زیارت تو تمام اسـت.(۲) بـا َعْبِداللَّ
َ
ـُه َعَلْیـَك یـٰا أ ـی اللَّ َصلَّ

۱۱۱ 

۱۱۲ 
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۴۹۸

*. عّالمه مامقانی نقل کرده است که فاضل دربندی (متولد سنه ۱۲۰۸ و متوفای سنه ۱۲۸۵ صاحب کتاب اسرار 
الشهاده) به شیخ انصاری1 (متوفای سنه ۱۲۸۱ هـ ،که آیتی در زهد و ورع و تقوا وعلم بود و صاحب کتاب 
رسائل و مکاسب) گفت: فعل شما نزد شیعه حجت است، وقتی به زیارت قبور امامان: می روید اعتاب 
مقدسه آنان را ببوسید تا شیعیان نیز به شما اقتدا کنند. شیخ انصاری در جواب ایشان گفتند: من هنگام تشرف 
به زیارت حضرت ابا الفضل فضًال عن االئّمة: عتبه مقدسه را می بوسم به عنوان اینکه جای قدم زائرین آن 
حضرت است فضًال از اینکه عتبه حضرت اباالفضل7 است. ازاحة الوسوسة عن تقبیل االعتاب المقّدسة: 

۱.«المهتضم»، خ ل. ص۳۴. 

بندگان  و  مرسل  پیامبران  و  مقّرب  فرشتگان  سالم  و  خدا  سالم 

پاکیزگان  و  پاکان  و  صّدیقین  و  شهدا  تمام  و  شایسته اش  و  صالح 

امیرالمؤمنین. فرزند  اى  تو  بر  شام  و  صبح  در 

او  بر  خدا  صلوات  ـ  مرسل  پیامبر  فرزند  نمودى  تصدیق  و  بودى  تسلیم  که  تو  براى  مى دهم  شهادت 

مبّلغ  وصّى  و  عالم  راهنماى  که  را  برگزیده اش  سبط  و  ـ  باد  آلش  بر  و 

بود دیده  ستم  مظلوم  و 

* ݓّ ݐ  ݐ ݓ  ݑ  ݐ ݑ   ݔ (۲۰) ݐ
وقتـی بـه زیارتـگاه حضرت عبـاس بن علـی8 رفتی بر کنـار درب ورودی 

بایسـت و بگو:
ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، َوِعبٰاِدِه 

َ
ِبیـَن، َوأ ِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ َسـٰالُم اللَّ

بٰاِت ِفیمٰا  یِّ یِقیـَن، َوالّزاِکیـٰاِت الطَّ دِّ ِء َوالصِّ ـَهداٰ الّصاِلِحیـَن، َو َجِمیِع الشُّ

ِمیِراْلُمْوِمِنیَن،
َ
َتْغَتـِدي َوَتـُروُح، َعَلْیَك َیـا اْبـَن أ

ـُه َعَلْیـِه  ـی اللَّ ِبـيِّ َصلَّ ْصِدیـِق ِلَخَلـِف النَّ ْسـِلیِم َوالتَّ ْشـَهُد َلـَك ِبالتَّ
َ
أ

ِغ،  ِلیـِل اْلعٰاِلِم، َواْلَوِصـيِّ اْلُمَبلِّ ـْبِط اْلُمْنَتَجِب، َوالدَّ َوآِلـِه اْلُمْرَسـِل، َوالسِّ

َواْلَمْظُلـوِم اْلُمْضَطَهـِد.(۱)

۱۱۳ 



ّ ݐݐ ݓ ݐݑ ݓ 
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۴۹۹

بهترین  حسین:  امام  و  حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  طرف  از  و  رسولش  طرف  از  خداوند  پس 

شما. آخرت  جایگاه  است  جایگاهى  خوب  نمودید،  که  صبرى  به  دهد  تو  به  را  پاداش 

خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت، و خدا لعنت کند کسى را که حّق تو را نشناخت و حرمت تو را 

سبک شمرد، و خدا لعنت کند کسى را که بین تو و آب فرات حائل گردید، شهادت مى دهم که تو مظلومانه 

نمود. خواهد  وفا  شما  براى  است  کرده  وعده  آنچه  به  خداوند  و  شدى  کشته 

آمده ام اى فرزند امیرالمؤمنین در حالى که کوچ کننده به سوى شما و مهمان شما هستم، قلب من تسلیم شما 

و من پیرو شما مى باشم و نصرت و یارى من براى شما آماده است تا خدا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان 

است، کسى که با شما است با شما است و با دشمن شما نیست، من به شما و بازگشت شما مؤمنم و به کسانى 

که با شما مخالفت کردند و شما را کشتند کافرم، خدا لعنت کند گروهى را که شما را با دست و زبان کشتند.

تو  بر  سالم 

حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  و  او  رسول  و  خدا  فرمانبردار  و  مطیع  اى  صالح،  بندة  اى 

ِمیِراْلُمْوِمِنیَن َوَعِن اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن 
َ
ُه َعْن َرُسـوِلِه َوَعْن أ َك اللَّ َفَجـزاٰ

َعْنَت، َفِنْعـَم ُعْقَبی الّداِر، 
َ
ِء، ِبمـٰا َصَبْرَت َواْحَتَسـْبَت َوأ ْفَضـَل اْلَجزاٰ

َ
أ

ـَك، َواْسـَتَخفَّ  ـُه َمـْن َجِهـَل َحقَّ ـُه َمـْن َقَتَلـَك، َوَلَعـَن اللَّ َلَعـَن اللَّ

نََّك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِت، أ ـُه َمـْن حـٰاَل َبْیَنَك َوَبْیـَن مٰاِء اْلُفـراٰ ِبُحْرَمِتـَك، َوَلَعـَن اللَّ

ـَه ُمْنِجـٌز َلُکـْم مـٰا َوَعَدُکـْم. نَّ اللَّ
َ
ُقِتْلـَت َمْظُلومـًا، َوأ

ٌم َلُکـْم، َوأَنا  ِفـدًا ِإَلْیُکْم، َوَقْلِبي ُمَسـلِّ ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن واٰ
َ
ِجْئُتـَك َیا اْبـَن أ

ُه َوُهَو َخْیـُر اْلحٰاِکِمیَن،  ٌة، َحّتٰی َیْحُکَم اللَّ َلُکـْم تٰاِبـٌع، َوُنْصَرتي َلُکْم ُمَعـدَّ

ُکْم، ِإنِّي ِبُکْم َوِبــِإیٰاِبُکْم ِمـَن اْلُمْؤِمِنیَن، َوِبَمْن  َفَمَعُکـْم َمَعُکْم ٰال َمَع َعُدوِّ

ْلُسـِن. ًة َقَتَلْتُکْم ِباْالَْیِدي َواْالَ مَّ
ُ
ُه أ یَن، َلَعَن اللَّ خٰاَلَفُکـْم َوَقَتَلُکْم ِمَن اْلکٰاِفِر

ـٰالُم َعَلْیَك  سـپس داخـل حرم شـو و خـود را بـر قبر بیفکـن و بگـو: َالسَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن َواْلَحَسـِن  ِه َو ِلَرُسوِلــِه، َو ِالَ َهـا اْلَعْبُد الّصاِلُح، اْلُمِطیُع ِللَّ یُّ
َ
أ
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۵۰۰

خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  باد،  آنها  بر  خدا  سالم  و  درود  و  صلوات  حسین:،  وامام 

باد. تو  جان  و  جسم  بر  و  باد  تو  بر  او  غفران  و  او  برکات  و 

شهادت مى دهم و خدا را شاهد مى گیرم که تو به همان راهى رفتى که لشکریان بدر رفتند، آنانکه در راه 

خدا جهاد کردند و در جهاد با دشمنان به خاطر خدا زبان به نصیحت آنان گشودند و در نصرت اولیاى خدا 

نهایت کوشش خود را نمودند، و دشمنان را از دوستان او دور کردند پس خدا تو را بهترین جزا و پاداش دهد 

و بیشترین پاداش کسى را که به بیعت خود وفا نموده و دعوت او را اجابت کرده و صاحبان امر را اطاعت 

فرماید. مرحمت  نموده 

را  کوشش  و  تالش  نهایت  و  کردى  مبالغه  نصیحت  و  خیرخواهى  در  تو  که  مى دهم  شهادت  و 

از  و  دهد  قرار  سعادتمندان  ارواح  با  را  تو  پاك  روح  و  برانگیزد  شهدا  در  را  تو  خداوند  نمودى، 

برد  باال  علیین  در  را  تو  یاد  و  ذکر  و  کند،  عطا  تو  به  را  غرفه ها  برترین  و  منزل  وسیع ترین  خود  بهشت 

آنان  که  نماید،  محشور  صلحا   و  شهدا  و  صدیقین  و  پیامبران  با  و 

ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ َم،  َوَسـلَّ َعَلْیِهـْم  ـُه  اللَّ ـی  َصلَّ َواْلُحَسـْیِن 

َوَبَرکٰاُتـُه َوَمْغِفَرُتـُه َوَعلـٰی ُروِحـَك َوَبَدِنَك.

وَن  یُّ نَّـَك َمَضْیـَت َعلـٰی مـٰا َمضـٰی َعَلْیـِه اْلَبْدِر
َ
ـَه أ ْشـِهُد اللَّ

ُ
ْشـَهُد َوأ

َ
أ

ِئـِه،  ْعداٰ
َ
ـِه، َاْلُمنٰاِصُحـوَن َلـُه ِفـي ِجهـٰاِد أ َواْلُمجٰاِهـُدوَن ِفـي َسـِبیِل اللَّ

ْفَضَل 
َ
ـُه أ َك اللَّ ِحّباِئـِه، َفَجزاٰ

َ
ـوَن َعْن أ ْوِلیٰاِئِه، الّذابُّ

َ
اْلُمبٰاِلُغـوَن ِفـي ُنْصـَرِة أ

ـْن َوفـٰی ِبَبْیَعِتـِه، َواْسـَتجٰاَب َلـُه َدْعَوَتُه،  َحـٍد ِممَّ
َ
ِء أ ْوَفـَر َجـزاٰ

َ
ِء، َوأ اْلَجـزاٰ

ْمـِرِه.
َ
طـٰاَع ُوٰالَة أ

َ
َوأ

ْعَطْیَت ِبِه غٰاَیـَة اْلَمْجُهوِد، 
َ
ِصیَحـِة، َوأ نَّـَك َقْد بٰاَلْغَت ِفـي النَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ْعطٰاَك 
َ
ِء، َوأ ـَعداٰ ِح السُّ ْرواٰ

َ
ِء، َوَجَعـَل ُروَحَك َمَع أ ـَهداٰ ُه ِفي الشُّ َفَبَعَثَك اللَّ

یَن،  یِّ ْفَضَلهـٰا ُغَرفـًا، َوَرَفَع ِذْکـَرَك ِفـي اْلِعلِّ
َ
ْفَسـَحهٰا َمْنـِزًال، َوأ

َ
ِمـْن ِجنٰاِنـِه أ

ـَهداِء َوالّصاِلِحیـَن َوَحُسـَن  یِقیـَن َوالشُّ دِّ یـَن َوالصِّ ِبیِّ َوَحَشـَرَك َمـَع (النَّ
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هستند. رفیقانى  نیکو 

بصیرت  با  را  راه  و  ندادى  نشان  خود  از  ناتوانى  و  ننمودى  سستى  تو  که  مى دهم  شهادت 

و  ما  بین  خدا  کردى،  پیروى  پیامبران  از  و  نمودى  اقتدا  صالحین  به  و  پیمودى  کامل  آگاهى  و 

است. مهربانان  مهربان ترین  او  که  نماید،  جمع  نیکوکاران  منازل  در  اولیائش  و  رسولش  و  شما 

خداوندا بر محّمد و آل محّمد درود فرست، و در این مکان محترم و زیارتگاه عظیم براى من گناهى را نگذار 

مگر آنکه آمرزیده باشى و نه اندوهى مگر آنکه برطرف نموده باشى و نه بیمارى و مرضى مگر آنکه شفا داده باشى 

و نه عیبى مگر آنکه پوشیده باشى و نه رزقى مگر آنکه گسترش داده باشى، و نه ترسى مگر آنکه ایمنى بخشیده 

باشى، و نه پراکندگى مگر آنکه جمع نموده باشى، و نه غایبى مگر آنکه او را حفظ نموده و به وطن رسانده باشى 

و نه حاجتى از حوائج دنیا و آخرت را که خشنودى تو در آن و به صالح من باشد مگر آنکه روا فرموده باشى، 

َرِفیقًا).(۱) وَلِئـَك 
ُ
أ

َك َمَضْیـَت َعلـٰی َبِصیـَرٍة ِمْن  نـَّ
َ
نَّـَك َلـْم َتِهـْن َوَلـْم َتْنـُکْل، َوأ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ُه َبْیــَننٰا َوَبْیَنَك  یَن، َفَجَمـَع اللَّ ِبیِّ ِبعـًا ِللنَّ ْمـِرَك، ُمْقَتِدیـًا ِبالّصاِلِحیـَن، َوُمتَّ
َ
أ

ْرَحـُم الّراِحِمیَن.
َ
ـُه أ ْوِلیٰاِئـِه ِفـي َمنـٰاِزَل اْلُمْحِسـِنیَن، َفِإنَّ

َ
َوَبْیـَن َرُسـوِلِه َوأ

سپس به قسمت باالى سر مبارك برو و دو رکعت نماز بخوان، 
و بعد از آن آنچه مى خواهى نماز بجاى آور و زیاد دعا کن و بعد 

از نمازهایت بگو:
ـٍد َوٰال َتَدْع ِلـي ِفي ٰهـَذا اْلَمکٰاِن  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ْجَتُه، َوٰال َمَرضًا  ِم َذْنبـًا ِإّال َغَفْرَتُه، َوٰال َهّمـًا ِإّال َفرَّ ِم َواْلَمْشـَهِد اْلُمَعظِّ اْلُمَکرَّ

ِإّال َشـَفْیَتُه، َوٰال َعْیبـًا ِإّال َسـَتْرَتُه، َوٰال ِرْزقـًا ِإّال َبَسـْطَتُه، َوٰال َخْوفـًا ِإّال آَمْنَتُه، 

ْیَتـُه، َوٰال حٰاَجـًة ِمـْن  دَّ
َ
َشـْمًال ِإّال َجَمْعَتـُه، َوٰال غٰاِئبـًا ِإّال َحِفَظْتـُه َوأ َوٰال 

ِخـَرِة َلـَك ِفیهـٰا َرضًی َوِلـَي ِفیهـٰا َصـٰالٌح ِإّال َقَضْیَتهٰا، ْنیـٰا َواْالٰ ِئـِج الدُّ َحواٰ

۱. سورۀ نساء، آیه۶۹.
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ْرَحَم الّراِحِمیَن.
َ
یٰا أ

ٰالُم َعَلْیَك سپس بازگرد نزد ضریح و در پایین پاى مبارك بایست و بگو: َالسَّ

ِد  ـٰالُم َعَلْیَك َیا اْبَن َسـیِّ ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن، السَّ
َ
َبـا اْلَفْضِل اْلَعّبـاَس ْبـَن أ

َ
 یـٰا أ

ْقَدِمِهـْم ِإیمٰانًا 
َ
ِل اْلَقـْوِم ِإْسـٰالمًا َوأ  وَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك َیـا اْبـَن أ یـَن، السَّ اْلَوِصیِّ

ْسـٰالِم. ْحَوِطِهْم َعَلی اْالِ
َ
ـِه َوأ ْقَوِمِهـْم ِبِدیـِن اللَّ

َ
َوأ

ِسـي، ـِه َوِلَرُسـوِلِه َو ِالَِخیـَك، َفِنْعَم اْالَُخ اْلُمواٰ ْشـَهُد َلَقـْد َنَصْحَت ِللَّ
َ
أ

ـًة  مَّ
ُ
ـُه أ ـًة َظَلَمْتـَك، َوَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ ـًة َقَتَلْتـَك، َوَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ َفَلَعـَن اللَّ

ْسـٰالِم. اْالِ ُحْرَمـَة  َواْنَتَهَکـْت  اْلَمحـٰاِرَم،  ِمْنـَك  ْت  اْسـَتَحلَّ

ِخیِه، 
َ
َفِنْعـَم الّصاِبـُر اْلُمجٰاِهـُد اْلُمحٰاِمي الّناِصـُر، َواْالَُخ الّداِفـُع َعْن أ

ِب  واٰ ـِه، الّراِغـُب ِفیمـٰا َزِهـَد ِفیـِه َغْیـُرُه، ِمـَن الثَّ بِّ اْلُمِجیـُب ِإلـٰی طٰاَعـِة َر

ِعیِم. ُه ِبَدَرَجِة آبٰاِئَك ِفي َجّناِت النَّ ْلَحَقَك اللَّ
َ
ــنٰاِء اْلَجِمیِل، َفأ یِل َوالثَّ اْلَجِز

مهربانان. مهربان ترین  اى 

اى  تو  بر  سالم 

سرور  پسر  اى  تو  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  پسر  اى  العّباس،  الفضل  ابا 

پابرجاترین  و  ایمان  جهت  از  آنان  سابق ترین  و  آورنده  اسالم  نخستین  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء، 

اسالم.  بر  آنان  دار ترین  احاطه  و  خدا  دین  به  نسبت  آنان 

شهادت مى دهم که تو براى خدا و رسول او و برادرت خیرخواهى نمودى، خوب برادرى هستى که مواسات نمودى، 

خدا لعنت کند گروهى را که تو را کشتند و خدا لعنت کند گروهى را که به تو ستم نمودند، و خدا 

شکستند. را  اسالم  حرمت  و  داشتند  روا  تو  به  بى حرمتى  که  را  گروهى  کند  لعنت 

بود  کننده  دفع  خود  برادر  از  که  برادرى  و  یاور  و  کننده  حمایت  و  مجاهد  و  بودى  صابر  نیکو  چه 

وثناى  بسیار  ثواب  از  بودند  بى رغبت  او  غیر  آنچه  در  راغب  و  پروردگارش  اطاعت  به  کننده  اجابت  و 

فرماید. ملحق  نعمت  پر  بهشت  در  بزرگوارت  پدران  مرتبه  و  درجه  به  را  تو  خداوند  پس  نیکو، 
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امید  و  تو  ثواب  در  رغبت  خاطر  به  آوردم  روى  اولیائت  زیارت  به  خداوندا 

درود  او  پاك  خاندان  و  محّمد  بر  که  مى خواهم  تو  از  پس  فراوانت،  احسان  و  تو  آمرزش 

قبول  را  زیارتم  بده،  قرار  آرام  زندگى  مرا  زندگى  و  فراوان  مرا  روزى  ایشان  سبب  به  و  فرستى 

و حیاتم را حیات طیبه گردان و مرا قرار بده در درجه اشخاص گرامى و ارجمند و از کسانى که از زیارت 

زیارتگاه دوستانت باز مى گردند در حالى که به فالح و رستگارى و موفقیت و پیروزى رسیده اند و شایسته 

بترسند  تو  از  که  سزاوارى  تو  که  گشته اند  اندوه  شدن  برطرف  و  عیوب  پوشش  و  گناهان  آمرزش 

بیامرزى  که  سزاوارى  و 

و  خدا  به  مى نمایم،  تو  بر  سالم  تو ام،  رعایت  خواستار  او  از  و  مى سپارم  خدا  به  را  تو 

بنویس،  گواهان  زمرة  در  را  ما  خداوندا  دارم  ایمان  آورده  خدا  نزد  از  آنچه  به  و  او  رسول 

باد  پاکش  خاندان  و  او  بر  خدا  درود  که  ـ  رسولت  برادر  پسر  قبر  زیارت  آخرین  را  زیارتم  این  خداوندا 

َوَرجـٰاًء  ِبـَك  َثواٰ ِفـي  َرْغَبـًة  ْوِلیٰاِئـَك، 
َ
أ یـٰاَرِة  ِلِز ْضـُت  َتَعرَّ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ـٍد َوآِلـِه  ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
یـِل ِإْحسـٰاِنَك، َفأ ِلَمْغِفَرِتـَك َوَجِز

یٰاَرتي ِبِهْم  ّرًا، َوَعْیِشـي ِبِهْم قـٰاّرًا، َوِز ْن َتْجَعـَل ِرْزقي ِبِهـْم داٰ
َ
یـَن َوأ الّطاِهِر

َواْجَعْلِنـي  اْلُمْکَرِمیـَن،  َج  ِإْدراٰ ْدِرْجِنـي 
َ
َوأ َبـًة،  َطیِّ ِبِهـْم  َوَحیٰاِتـي  َمْقُبوَلـًة، 

ِحّباِئـَك ُمْفِلحًا ُمْنِجحًا، َقِد اْسـَتْوَجَب 
َ
یٰاَرِة َمشـٰاِهِد أ ـْن َیْنَقِلـُب ِمْن ِز ِممَّ

ْقوی  ْهـُل التَّ
َ
ُنـوِب َوَسـْتَر اْلُعُیـوِب َوَکْشـَف اْلُکـُروِب، ِإنَّـَك أ َن الذُّ ُغْفـراٰ

اْلَمْغِفَرِة. ْهـُل 
َ
َوأ

8 ݓ  ݓ  ݑ  ݐ    
وقتى خواستى وداع کنى و بازگردى در کنار قبر مطهر بایست و بگو:

ـِه  ِباللَّ آَمّنـا  ـٰالَم،  السَّ َعَلْیـَك   
ُ
ْقـَرأ

َ
َوأ ْسـَتْرِعیَك، 

َ
َوأ ـَه  اللَّ ْسـَتْوِدُعَك 

َ
أ

ُهـمَّ اْکُتْبنـٰا َمـَع الّشـاِهِدیَن،  ـِه، َاللَّ َوِبَرُسـوِلِه َوِبمـٰا جـٰاَء ِبـِه ِمـْن ِعْنِداللَّ

ی  ِخي َرُسـوِلَك َصلَّ
َ
یٰاَرِتـي َقْبَر اْبـِن أ ُهـمَّ ٰال َتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ
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و  حضرت  آن  با  مرا  و  بده  قرار  همیشه  داشته اى  باقى  مرا  که  مادامى  تا  را  زیارتش  و  مده،  قرار  ـ 

نما. برقرار  آشنایى  اولیائت  و  رسولت  و  من  بین  و  فرما  محشور  بهشت  در  بزرگوارش  پدران 

خودت  به  ایمان  با  مرا  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

ـ  باد  ایشان  همه  بر  سالم  ـ  طاهرین  ائّمه  و  طالب  ابى  بن  على  والیت  و  رسولت  به  تصدیق  و 

بر  خدا  درود  و  خشنودم،  و  راضى  عقاید  این  به  من  که  بمیران  ایشان  دشمنان  از  بیزارى  و  برائت  و 

محّمد. آل  و  محّمد 

۱. مـزار مفیـد: ص۱۲۱، مصبـاح الزائـر: ص۲۱۳، مصبـاح المتهّجـد: ص۷۲۴، مـزار کبیـر: ص۳۸۸، مفاتیـح 
الجنـان: ص۴۳۵، عمـدة الزائـر في االدعیة والزیـارات: ص۱۴۳، هدیة الزائرین وبهجـة الناظرین: ص۱۲۵، 

کتاب فـي االدعیـة والزیارات (مخطـوط): ص۲۶۱.

َمَعـُه  َواْحُشـْرني  ْبَقْیَتِنـي، 
َ
أ مـٰا  َبـدًا 

َ
أ یٰاَرَتـُه  ِز َواْرُزْقِنـي  َوآِلـِه،  َعَلْیـِه  ـُه  اللَّ

ْو ِلیٰاِئَك.
َ
ْف َبْیِنـي َوَبیْـَن َرُسـو ِلـَك َوأ َوَمـَع آبٰاِئـِه ِفـي اْلِجنـٰاِن، َوَعـرِّ

یمـٰاِن ِبـَك،  ِنـي َعَلـی اْالِ ـٍد َوَتَوفَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ـِة َعَلْیِهُم  ِئمَّ ِبـي طٰاِلـٍب َواْالَ
َ
ْصِدیـِق ِبَرُسـو ِلـَك، َواْلِوٰالَیـِة ِلَعِلـيِّ ْبِن أ َوالتَّ

ُه َعَلی  ـی اللَّ ِهـْم، َفِإنِّـي َرِضیُت ِبٰذِلـَك، َوَصلَّ َءِة ِمـْن َعُدوِّ ـٰالُم َواْلَبـراٰ السَّ

ٍد. ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ

سپس براى خودت و والدین خودت و براى زنان و مردان مؤمن 
حرم  به  آنگاه  و  کن  اختیار  دعا  از  مى خواهى  آنچه  و  کن  دعا 

مطهر امام حسین7 براى وداع بازگرد.(۱)
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در مـزار کبیـر آمـده اسـت: محّمـد بـن خالـد طیالسـی از سـیف بـن عمیـره 
روایـت کـرده اسـت کـه گفـت: بـا صفـوان جّمـال و عـده ای از اصحـاب بـه 
غـری (نجـف) رفتیم، بعد از وارد شـدن امـام صادق7، پـس امیرالمؤمنین7 
را زیـارت کردیـم و چـون از زیـارت آن حضـرت فـارغ گشـتیم صفـوان روی 
خـود بـه طـرف قبـر مبـارک امـام حسـین7 نمـود و گفـت: زیـارت می کنیـم 
حضـرت حسـین بـن علـی8 را از ایـن مکان محترم از باالی سـر مبـارک موال 
امیرالمؤمنیـن7، و صفـوان گفـت: بـا آقـا و سـرورم حضـرت جعفر بـن محّمد 
امـام صـادق7 بـودم مثـل این عمـل را انجـام دادند و ایـن دعـا را خواندند بعد 

از آنکـه نمـاز خوانـده و وداع کردنـد، سـپس بـه مـن فرمودنـد:
اى صفوان، این زیارت را تعهد کن و این دعا را بخوان و آن دو 
بزرگوار را با این زیارت، زیارت کن، من ضامنم بر خداوند براى 
هر کسى که این دو امام را به این زیارت، زیارت کند و این دعا 
را بخواند، چه از نزدیک و چه از دور، که زیارت او را خداوند 
تبارك و تعالى قبول نماید و سعى اورا پاداش دهد و سالم او بدون 
حجاب و مانع برسد و حاجت او به هر مقدار که باشد از طرف 

خداوند برآورده شود و او را محروم نگرداند.
اى صفوان، این زیارت را با همین ضمان دریافت نمودم از پدرم، و 
پدرم از پدرش حضرت على بن الحسین، و آن حضرت از پدرش 

۱۱۴ 
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حضرت امام حسین7 و آن حضرت از برادرش امام مجتبى7 
و  ضمان،  همین  با  شده  ضمانت  امیرالمؤمنین  از  حضرت  آن  و 
جبرئیل  از  حضرت  آن  و  خدا9،  رسول  از  امیرالمؤمنین7 
ضمانت شده با همین ضمان از خداوند که او قسم یاد نموده بر 
خودش، هر کس حضرت حسین بن على8 را از دور یا نزدیک 
به این زیارت زیارت کند در روز عاشورا و این دعا را بخواند، 
هر  به  سازم  روا  نماید  مسألت  آنچه  و  مى کنم  قبول  را  زیارتش 
بازنگردانم  را  واو  مى کنم  عطا  را  خواسته اش  و  باشد  که  مقدار 
محروم، بلکه بازگردانم مسرور و چشمانش را روشن گردانم به 
آتش،  از  آزادى  و  بهشت  به  شدنش  رستگار  و  حاجتش  برآمدن 
و شفاعت او را نسبت به هر کسى که براى او شفاعت کند جز 
ناصبى، بپذیرم، خداوند این را بر خود الزم ساخته و مالئکه اش 

را بر آن گواه گرفته است.
و جبرئیل عرض کرد: اى محّمد، همانا خداوند مرا به سوى شما 
فرستاده تا بشارت دهم شما و على و فاطمه و حسن و حسین و 
ائمه از فرزندان تو را تا روز قیامت، پس پیوسته باد و همیشگى 
سرور شما و سرور حضرت على و فاطمه و حسن و حسین و ائمه 

و شیعیان شما تا روز رستاخیز. 
صفوان گفت: امام صادق7 فرمودند: اى صفوان، وقتى حاجتى به 
خداوند تبارك و تعالى داشتى، این زیارت را بجاى آور هر جا که 
باشى و این دعا را بخوان و از خدا حاجت خود را درخواست کن 
که برآورده خواهد شد، و خداوند وعده خود به رسول خدا را 
به لطفش تخلف نمى نماید و حمد و سپاس سزاوار خداوند است.

 و این است زیارت: 
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میان  از  نبوت)  (براى  فرمود  اختیار  را  او  و  داد  اختصاص  رسالت)  (به  و  برگزید  خداوند  را  او  که  کسى 

بر  سالم  پروردگار،  امین  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  اى  تو  بر  سالم 

کند  روشن  و  گردد،  تاریک  و  شب  کند  تاریک  که  مادامى  خداوند  خلیل  اى  تو  بر  سالم  خود،  خلق 

و  گوینده  سخن  گوید  سخن  و  کننده  سکوت  کرده  سکوت  که  مادامى  تو  بر  سالم  کند،  نورافشانى  و  روز 

خورشید بدرخشد، و رحمت خدا و برکات او بر تو باد.

داراى  طالب،  ابى  بن  على  امیرالمؤمنین  ما  موالى  بر  سالم 

و  توانایى  صاحب  (دشمن)،  لشکر  نابودکننده  شجاعت،  و  فراوان  افتخارات  و  درخشان  سوابق 

از  کاسه اى  با  مؤمنان  کنندة  سقایت  قدرتمند،  اساسى  و  عظیم  پیکار  و  شدید  عذاب  و  خشم 

امین. مقام  عالى  رسول  حوض 

کرامت ها  و  احسان  و  فضل  و  خرد  صاحب  بر  سالم 

قاتل  و  موحدان  شجاع  شیر  و  مؤمنان  تاز  یکه  بر  سالم  بخشش ها،  و 

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َصْفَوَة اللَّ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َرُسـوَل اللَّ َالسَّ

ـُه َواْختٰاَرُه  ُه، َواْخَتصَّ ـٰالُم َعلٰی َمِن اْصَطفـٰاُه اللَّ ِه، َالسَّ ِمیـَن اللَّ
َ
َعَلْیـَك یٰا أ

ضٰاَء 
َ
ْیُل َوَغَسـَق، َوأ ـِه، مٰا َدَجی اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َخِلیَل اللَّ ِتِه، َالسَّ یَّ ِمـْن َبِر

ـٰالُم َعَلْیـَك مـٰا َصَمـَت صٰاِمـٌت، َوَنَطـَق نٰاِطـٌق،  ْشـَرَق، َالسَّ
َ
هـٰاُر َوأ النَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. َوَذرَّ شـٰاِرٌق، َوَرْحَمـُة اللَّ

بي طٰاِلـٍب، صٰاِحِب 
َ
ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن َعِلـيِّ ْبـِن أ

َ
ـٰالُم َعلـٰی َمْوٰالنـٰا أ َالسَّ

ِس، 
ْ
اْلَبـأ ـِدیِد  َالشَّ اْلَکتٰاِئـِب،  َوُمِبیـِد  ْجـَدِة  َوالنَّ َواْلَمنٰاِقـِب،  ِبِق  ـواٰ السَّ

ِس ِمـْن 
ْ
ِس، َاْلَمِکیـِن اْالَسـٰاِس، سـٰاِقي اْلُمْؤِمِنیـَن ِباْلـَکأ َاْلَعِظیـِم اْلِمـراٰ

ِمیـِن. ُسـوِل اْلَمِکیـِن اْالَ َحـْوِض الرَّ

ِئـِل، َواْلَمْکَرمـٰاِت  واٰ هـٰی، َواْلَفْضـِل َوالطَّ ـٰالُم َعلـٰی صٰاِحـِب النُّ َالسَّ

ِدیـَن، َوقٰاِتِل  ـٰالُم َعلـٰی فـٰاِرِس اْلُمْؤِمِنیـَن، َوَلْیـِث اْلُمَوحِّ ِئـِل، َالسَّ واٰ َوالنَّ
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ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. اْلُمْشـرِِکیَن، َوَوِصـيِّ َرُسـوِل َربِّ اْلعٰاَلِمیـَن، َوَرْحَمـُة اللَّ

ْزَلَفُه ِفي 
َ
عٰاَنـُه ِبِمیکٰاِئیـَل، َوأ

َ
ـُه ِبَجْبَرِئیَل، َوأ  یَّــَدُه اللَّ

َ
ـٰالُم َعلٰی َمْن أ َالسَّ

ُه َعَلْیـِه َوَعلـٰی آِلِه  ـی اللَّ ْیـِن، َوَحبـٰاُه ِبـُکلِّ مـٰا َتِقـرُّ ِبـِه اْلَعْیـُن، َصلَّ الّداَر

ِة الّراِشـِدیَن،  ِئمَّ ْوٰالِدِه اْلُمْنَتَجِبیَن، َوَعَلی اْالَ
َ
یَن، َوَعلـٰی أ ِبیـَن الّطاِهِر یِّ الطَّ

ِت،  َلواٰ َمـُروا ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهـْوا َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوَفَرُضوا َلنـٰا الصَّ
َ
ِذیـَن أ َالَّ

َءَة اْلُقْرآِن. ُفونٰا ِصیٰاَم َشـْهِر َرَمضٰاَن، َوِقـراٰ کٰاِة، َوَعرَّ َمُروا ِبــِإیتٰاِء الـزَّ
َ
َوأ

یِن،  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َیْعُسـوَب الدِّ ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا بـٰاَب اللَّ ِلیـَن، َالسَّ َوقٰاِئـَد اْلُغـرِّ اْلُمَحجَّ

ِعَیـَة، َوِحْکَمَتـُه اْلبٰاِلَغَة،  ُذَنُه اْلواٰ
ُ
ـِه الّناِظَرَة، َوَیـَدُه اْلبٰاِسـَطَة، َوأ یـٰا َعْیَن اللَّ

ِه  ٰالُم َعلٰی ِنْعَمِة اللَّ ِة َوالّناِر، َالسَّ ـٰالُم َعلٰی َقِسیِم اْلَجنَّ َوِنْعَمَتُه الّسـاِبَغَة، َالسَّ

ِقیـَن اْالَْخیٰاِر. ِد اْلُمتَّ ـٰالُم َعلٰی َسـیِّ ِر َو ِنْقَمِتِه َعَلی اْلُفّجاِر، َالسَّ ْبراٰ َعَلـی اْالَ

باد. تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  جهانیان،  پرورگار  فرستاده  وصى  و  مشرکان 

-او  و  نمود  یارى  میکائیل  وسیله  به  و  تأیید  جبرئیل  وسیله  به  را  او  خدا  که  کسى  بر  سالم 

است،  چشم  روشنى  مایه  که  را  آنچه  تمام  او  به  بخشید  و  سرا،  دو  در  داد  منزلت  و  قرب  را 

هدایتگرش  امامان  بر  و  نجابتش  با  اوالد  بر  و  مطهرش  و  پاك  خاندان  بر  و  او  بر  خدا  درود 

و  ساختند،  واجب  را  نماز ها  ما  براى  و  نمودند  نهى  زشتى ها  و  بدى ها  از  و  فرمودند  امر  خوبى ها  به  که 

نمودند.  آشنا  قرآن  خواندن  و  رمضان  ماه  روزه  با  را  ما  و  دادند  دستور  زکات  پرداختن  به 

دین  امور  زمامدار  اى  تو  بر  سالم  مؤمنان،  فرمانرواى  و  امیر  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  خدا،  باب  اى  تو  بر  سالم  روسفیدان،  پیشواى  و 

کامل  نعمت  و  رسا  حکمت  و  شنوا  گوش  و  گسترده  و  توانا  دست  و  بینا  چشم  اى 

خدا  نعمت  بر  سالم  دوزخ،  و  بهشت  کنندة  قسمت  بر  سالم  پروردگار.  گسترده  و 

پرهیزکار. خوبان  سرور  بر  سالم  فاجران،  بر  او  نقمت  و  نیکوکاران  بر 



 ...
ݐݑ

ݐݔ   ݘ ݐݑ ݔ
ݑ  ݐݔ  

۵۰۹

۱. سورۀ نساء، آیه۶۹.

آفریده  و  دخترش  همسر  و  حضرت  آن  عموى  پسر  و  خدا  رسول  برادر  بر  سالم 

بر  سالم  کریم،  شاخه  و  فرع  و  قدیم  ریشه  و  اصل  بر  سالم  او،  پاك  طینت  از  شده 

درخت  بر  سالم  على7،  حضرت  الحسن  ابا  بر  سالم  رسیده،  میوه 

المنتهى، سدرة  و  طوبى 

سالم بر حضرت آدم برگزیدة خدا و سالم بر حضرت نوح پیامبر خدا، و حضرت ابراهیم خلیل خداوند، و 

حضرت موسى کلیم پروردگار، و حضرت عیسى روح خدا، و حضرت محّمد9 حبیب خداوند و کسانى که بین 

آنان». هستند  رفیقانى  نیکو  و  صالحان  و  شهدا  و  صدیقان  و  پیامبران  «از  هستند  آن ها 

خوبان،  اساس  و  اصل  پاکان،  زادة  و  انوار  بخش  روشنى  بر  سالم 

پروردگار  محکم  ریسمان  بر  سالم  نیکوکار،  امامان  پدر  بر  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  او،  قدرتمند  َجنب  و 

او  امر  به  حاکم  و  بندگانش  میان  در  او  جانشین  بر  سالم  و  او  زمین  در  خدا  امین  بر  سالم 

ـِه، َوَزْوِج اْبَنِتـِه َواْلَمْخُلوِق  ـِه َواْبـِن َعمِّ خي َرُسـوِل اللَّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلی  یِم، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی اْالَْصِل اْلَقِدیـِم، َواْلَفْرِع اْلَکِر ِمْن ِطیَنِتِه، َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی َشـَجَرِة  . َالسَّ ِبـي اْلَحَسـِن َعِليٍّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ ، َالسَّ َمـِر اْلَجِنـيِّ الثَّ

اْلُمْنَتهی. َوِسـْدَرِة  ُطوبٰی، 

ِه،  ِهیـَم َخِلیِل اللَّ ـِه، َوِإْبراٰ ِه، َوُنـوٍح َنِبيِّ اللَّ ـٰالُم َعلـٰی آَدَم َصْفـَوِة اللَّ َالسَّ

ـِه، َوَمْن َبْیَنُهْم  ٍد َحِبیِب اللَّ ـِه، َوُمَحمَّ ِه، َوِعیسـٰی ُروِح اللَّ َوُموسـی َکِلیِم اللَّ

وَلِئَك َرِفیقًا)(۱).
ُ
ِء َوالّصاِلِحیَن َوَحُسَن أ ـَهداٰ یِقیَن َوالشُّ دِّ یَن َوالصِّ ِبیِّ (ِمَن النَّ

اْالَْخیـٰاِر،  َوَعنٰاِصـِر  اْالَْطهـٰاِر،  َوَسـِلیِل  ِر،  ْنـواٰ اْالَ ُنـوِر  َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ

ـِه اْلَمِتیـِن،  ـٰالُم َعلـٰی َحْبـِل اللَّ ِر، َالسَّ ْبـراٰ ـِة اْالَ ِئمَّ ِلـِد اْالَ ـٰالُم َعلـٰی واٰ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. َوَجْنِبـِه اْلَمِکیـِن، َوَرْحَمـُة اللَّ

ْرِضـِه، َوَخِلیَفِتِه ِفـي ِعبـٰاِدِه، َواْلحٰاِکِم 
َ
ـِه ِفـي أ ِمیـِن اللَّ

َ
ـٰالُم َعلـٰی أ َالسَّ



ݐݑ  ݐݒ  ݓ
ݐݑ  ݐݒ  ݓ

۵۱۰

۱. سورۀ زخرف، آیه۴۰.

حضرت  برادر  او،  کتاب  به  کننده  عمل  و  او  حکمت  به  گویندة  سخن  و  او  دین  دارندة  پا  به  و 

خداوند. کشیده  شمشیر  و  بتول  حضرت  شایسته  همسر  و  رسول 

شونده،  چیره  معجزات  و  آشکار،  و  روشن  نشانه هاى  و  داللت ها  صاحب  بر  سالم 

و  نموده  یاد  او  از  محکم  آیات  در  خداوند  و  است  هالکت ها  از  دهنده  نجات  که  او 

است». حکیم  و  مرتبه  بلند  ما  نزد  محفوظ)  (لوح  الکتاب  اّم  در  او  «وهمانا  است:  فرموده 

بلندمرتبه اش  جنب  و  او  بخش  روشنى  وجه  و  خدا  پسندیده  اسم  بر  سالم 

او.  برکات  خدا  رحمت  و 

که  کسانى  و  او  برگزیدگان  و  درگاهش  خاّصان  و  او  جانشینان  و  الهى  حّجت هاى  بر  سالم 

او.  برکات  و  خدا  رحمت  و  هستند  او  امین  و  او  بر  خالص 

تو  حق  به  آشنا  هستم،  تو  زائر  او،  حّجت  و  خدا  امین  اى  من،  موالى  اى  نمودم  قصد  را  تو 

خداوند  نزد  مى جویم،  تقّرب  خدا  به  تو  زیات  با  دشمنم،  دشمنانت  با  و  دست  تو  دوستان  با  مى باشم، 

ِخـي 
َ
أ ِبِکتٰاِبـِه،  َواْلعٰاِمـِل  ِبِحْکَمِتـِه،  َوالّناِطـِق  ِبِدیِنـِه،  ـِم  َواْلَقیِّ ْمـِرِه، 

َ
ِبأ

اْلَمْسـُلوِل. ـِه  اللَّ َوَسـْیِف  اْلَبُتـوِل،  َوَزْوِج  ُسـوِل،  الرَّ

ِت  ِت، َواْلُمْعِجزاٰ یـٰاِت اْلبٰاِهـراٰ ٰالٰالِت، َواْالٰ ـٰالُم َعلٰی صٰاِحِب الـدِّ َالسَّ

ُمْحَکـِم  فـي  ـُه  اللَّ َذَکـَرُه  ـذي  َالَّ اْلَهَلـکٰاِت،  ِمـَن  َاْلُمْنجـي  ِت،  اْلقٰاِهـراٰ

مِّ اْلِکتـاِب َلَدْینـٰا َلَعِلیٌّ َحِکیـٌم )(۱).
ُ
ـُه فـي أ یـٰاِت، َفقـٰاَل َتعٰالـٰی: (َوِإنَّ اْالٰ

 ، ، َوَوْجِهـِه اْلُمِضـيِء، َوَجْنِبـِه اْلَعِليِّ ِضـيِّ ِه الرَّ ـٰالُم َعَلـی اْسـِم اللَّ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه.  َوَرْحَمـُة اللَّ

ْصِفیٰاِئـِه، 
َ
َوأ ـِه  اللَّ ـِة  َوخٰاصَّ ْوِصیٰاِئـِه، 

َ
َوأ ـِه  اللَّ ُحَجـِج  َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ

َوَبَرکٰاُتـُه. ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة  َمنٰاِئـِه، 
ُ
َوأ َوخٰاِلَصِتـِه 

ِلــیًا  َك، ُمواٰ ِئرًا عٰاِرفًا ِبَحقِّ َتُه، زاٰ ـِه َوُحجَّ ِمیَن اللَّ
َ
َقَصْدُتـَك یٰا َمْوٰالَي، یٰا أ

یٰاَرتِـَك، َفاْشـَفْع لـي  ـِه ِبِز بـًا ِإَلـی اللَّ ِئـَك، ُمَتَقرِّ ْوِلیٰاِئـَك، ُمعٰاِدیـًا ِالَْعداٰ ِالَ
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۱. «جنب الّله» می تواند کنایه از تقرب به خدا باشد، در این صورت یعنی: تو مقّرب ترین فرد به درگاه الهی هستی.
۲. یعنی از طریق تو می توان به درگاه ربوبی راه پیدا کرد.

۳. یعنی به وسیله تو، خدا شناخته می شود.

حاجت هایم  شدن  برآورده  و  آتش  از  من  رهایى  در  کن  شفاعت  من  پروردگار  و  پروردگارت 

اخروى. و  دنیوى  حاجت هاى 

سالم  و  خدا  سالم 

امیرالمؤمنین  اى  هستند  تو  تسلیم  قلوبشان  با  که  آنان  و  مقرّبش  فرشتگان 

و  باد،  تو  بر  امینى  و  صادق  تو  اینکه  بر  شاهدند  و  مى باشند  گویا  تو  فضل  به  و 

باد تو  پاك  جسم  و  تو  روان  و  روح  بر  و  تو  بر  خدا  درود  او،  برکات  و  خدا  رحمت 

شهادت مى دهم که تو عین طهارت و پاك و مطهر از عین طهارت و پاك و مطهر هستى.

شهادت مى دهم براى تو اى ولى خدا و ولى رسول او که پیام حق را رسانیدى و عهد خود را ادا نمودى، و شهادت 

مى دهم که تو جنب اهللا1 و باب اهللا2 و حبیب خدا و وجه او3 که از سوى آن، به او گرایند، هستى. و شهادت 

مى دهم به اینکه تو راه خدا و بندة خدا و برادر رسول او هستى، درود خدا بر او و خاندانش باد.

ِئِجي  َك، فـي َخـٰالِص َرَقَبِتي ِمَن الّنـاِر، َوَقضـٰاِء َحواٰ بِّ ّبي َوَر ـِه َر ِعْنـَد اللَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ِئـِج الدُّ َحواٰ

ِه َوَسـٰالُم  سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن، آن را ببـوس و بگـو: َسـٰالُم اللَّ

ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن، 
َ
أ یـٰا  ِبُقُلوِبِهـْم  َلـَك  ِمیَن  َواْلُمَسـلِّ ِبیـَن،  اْلُمَقرَّ َمٰالِئَکِتـِه 

یـٌق،  ِمیـٌن ِصدِّ
َ
نَّـَك صـٰاِدٌق أ

َ
َوالّناِطِقیـَن ِبَفْضِلـَك، َوالّشـاِهِدیَن َعلـٰی أ

ُه َعَلْیَك َو َعلـٰی ُروِحَك َو َبَدِنك . ی اللَّ َعَلْیـَك َوَرْحَمُة الّلـِه َوَبَرکاُتُه ، َصلَّ

ـٍر. ـٌر، ِمـْن ُطْهـٍر طٰاِهـٍر ُمَطهَّ نَّـَك ُطْهـٌر طٰاِهـٌر ُمَطهَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

نََّك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِء، َوأ ِه َوَولِـيَّ َرُسـوِلِه ِباْلَبـٰالِغ َواْالَداٰ ْشـَهُد َلـَك یٰا َوِلـيَّ اللَّ

َ
أ

نََّك َسـِبیُل 
َ
ذي ُیْوتـٰی ِمْنُه، َوأ ـِه َوَوْجُهـُه الَّ ـِه َوبٰاُبـُه، َوَحِبیُب اللَّ َجْنـُب اللَّ

ُه َعَلْیـِه َوآِلِه.  ـی اللَّ ُخو َرُسـو ِلِه َصلَّ
َ
ـِه َوأ َك َعْبُد اللَّ نـَّ

َ
ـِه، َوأ اللَّ
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راغبم،  تو  شفاعت  به  و  بجویم  تقرب  خدا  به  تو  زیارت  به  آمده ام 

آتش  از  گشته ام  پناهنده  تو  به  مى طلبم،  را  آتش  از  رهایى  تو  شفاعت  به 

پروردگارم. رحمت  امید  به  آورده ام  پناه  تو  به  گریزانم،  نموده ام  بار  خود  برپشت  که  گناهى  از 

حوائج  تو  سبب  به  تا  خدا  به  بجویم  تقّرب  و  من  موالى  اى  دهم  قرار  خود  شفیع  را  تو  آمده ام 

تو  غالم  خدا  بنده  من  که  امیرالمؤمنین،  اى  خدا  نزد  من  براى  کن  شفاعت  پس  نماید،  برآورده  مرا 

شأن  و  عظیم  آبروى  و  محمود  مقام  خدا  نزد  توست  براى  و  هستم  تو  زائر  و 

شده. پذیرفته  شفاعت  و  واال 

امیرالمؤمنین  بر  فرست  درود  و  محّمد،  آل  و  محّمد  بر  فرست  درود  خداوندا 

توانایت  دست  و  محکم  آویز  دست  و  وفادارت  امین  و  پسندیده  بندة 

سوایت،  ما  بر  حجتت  و  نیکویت  نشانه  و  مرتبه ات  بلند  جنب  و 

برگزیدگان،  گاه  تکیه  و  اولیاء  رکن  اوصیاء،  سرور  اکبر،  صدیق 

ْبَتِغي 
َ
ـفٰاَعِة، أ ِغبـًا ِإَلْیَك ِفـي الشَّ یٰاَرِتـَك، راٰ ـِه ِبِز بـًا ِإَلـی اللَّ َتْیُتـَك ُمَتَقرِّ

َ
أ

بًا ِمْن  ذًا ِبَك ِمـَن الّنـاِر، هٰاِر ِبَشـفٰاَعِتَك َخـٰالَص َرَقَبِتـي ِمـَن الّناِر، ُمَتَعـوِّ

ي. بِّ ِتـي اْحَتَطْبُتهـٰا َعلٰی َظْهـِري، َفِزعًا ِإَلْیـَك َرجٰاَء َرْحَمـِة َر ُذُنوِبـَي الَّ

ـِه ِلَیْقِضـَي ِبـَك  ُب ِإَلـی اللَّ َتَقـرَّ
َ
ْسَتْشـِفُع ِبـَك یـٰا َمـْوٰالَي، َوأ

َ
َتْیُتـَك أ

َ
أ

ـِه َوَمْوٰالَك  ـِه، َفِإنِّي َعْبُداللَّ ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن ِإَلی اللَّ
َ
ِئِجـي، َفاْشـَفْع لي یـٰا أ َحواٰ

ُن 
ْ
ـأ ـِه اْلَمقـٰاُم اْلَمْحُمـوُد، َواْلجـٰاُه اْلَعِظیُم، َوالشَّ ِئـُرَك، َوَلـَك ِعْنـَد اللَّ َوزاٰ

اْلَمْقُبوَلُة. ـفٰاَعُة  َوالشَّ اْلَکِبیـُر، 

ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن 
َ
ـٍد، َوَصـلِّ َعلـٰی أ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ِمیِنـَك اْالَْوفـٰی، َوُعْرَوِتـَك اْلُوْثقـی، َوَیـِدَك اْلُعْلیٰا، 
َ
َعْبـِدَك اْلُمْرَتضـٰی، َوأ

ِتـَك َعَلـی اْلـَورٰی، َو  َو َجْنِبـَك اْالَْعلـی، َو َکِلَمِتـَك اْلُحْسـنی، َو ُحجَّ

 ْوِلیٰاِء، َوِعمـٰاِد اْالَْصِفیٰاِء،

 ْوِصیٰاِء، َوُرْکـِن اْالَ

ِد اْالَ ْکَبـِر، َوَسـیِّ یِقـَك اْالَ ِصدِّ
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مخلصان،  پیشواى  صالحان،  اسوة  دین،  رئیس  و  ساالر  و  سّید  مؤمنان،  فرمانرواى 

گونه  هر  از  عارى  لغزش،  گونه  هر  از  پیرایسته  و  پاك  فساد،  و  تباهى  گونه  هر  از  معصوم 

آرمید  او  بستر  در  آنکه  رسولت،  وصى  و  پیامبرت  برادر  ریب،  گونه  هر  از  منّزه  عیب، 

را  او  که  کسى  بود،  او  مبارك  چهرة  از  اندوه  و  غم  کننده  برطرف  و  نمود  مواسات  او  با  جان  بذل  با  و 

حامل  و  حّجتش  براى  داللتى  و  اّمتش  بر  شاهدى  و  رسالتش  براى  آیتى  و  دادى  قرار  نبوتش  براى  شمشیر 

تاجى  و  سختى هایش  براى  قدرتى  دست  و  اّمتش  براى  کننده اى  هدایت  و  جانش  حفظ  براى  سپرى  و  رایتش 

هم  در  تو  اذن  به  را  شرك  لشکر  تا  پیروزى اش  براى  کلیدى  و  اسرارش  براى  درى  و  مبارکش  سر  براى 

و  نمود  جان  بذل  رسولت  خشنودى  و  رضا  راه  در  و  گرداند  نابود  تو  امر  به  را  کفر  جبهه هاى  و  شکند 

همیشگى. و  پیوسته  درودى  خداوندا  فرست  درود  او  بر  پس  گردانید،  او  اطاعت  بر  وقف  را  آن 

اى  و  فروزان  شهاب  اى  و  خدا،  ولى  اى  تو  بر  سالم 

خداوند  و  من  بین  همانا  خداوند،  سّر  اى  پاکان،  سالله  اى  پیامبر،  جانشین  نور 

یِن، َوُقْدَو ِة الّصاِلِحیَن، َوِإمٰاِم اْلُمْخِلِصیَن، ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َوَیْعُسـوِب الدِّ
َ
أ

ـِر ِمـَن اْلَعْیـِب،  َلـِل، َاْلُمَطهَّ ِب ِمـَن الزَّ َواْلَمْعُصـوِم ِمـَن اْلَخَلـِل، اْلُمَهـذَّ

ِشـِه،  ـَك، َوَوِصيِّ َرُسـوِلَك، َاْلبٰاِئِت َعلٰی ِفراٰ خي َنِبیِّ
َ
ْیِب، أ ِه ِمـَن الرَّ َاْلُمَنـزَّ

ـذي َجَعْلَتـُه  ِسـي َلـُه ِبَنْفِسـِه، َوکٰاِشـِف اْلَکـْرِب َعـْن َوْجِهـِه، َالَّ َواْلُمواٰ

ِتـِه،  ِتـِه، َو ِدٰالَلـًة ِلُحجَّ مَّ
ُ
ِتـِه، َو آَیـًة ِلِرسـٰاَلِتِه، َو شـٰاِهدًا َعلـٰی أ َسـْیفًا ِلُنُبوَّ

ِسِه، َو 
ْ
ِتـِه، َو َیـدًا ِلــَبأ مَّ َیِتـِه، َو ِوقٰاَیـًة ِلُمْهَجِتـِه، َو هٰاِدیـًا ِالُ َو حٰاِمـًال ِلراٰ

ـْرِك  ِه، َوِمْفتٰاحـًا ِلَظَفـِرِه، َحّتٰی َهـَزَم ُجُیوَش الشِّ ِسـِه، َوبٰابـًا ِلِسـرِّ
ْ
تٰاجـًا ِلَرأ

ْمِرَك، َوَبَذَل َنْفَسـُه في َمْرضٰاِة َرُسـوِلَك، 
َ
بٰاَد َعسـٰاِکَر اْلُکْفـِر ِبأ

َ
ِبــِإْذِنَك، َوأ

ِئَمـًة بٰاِقَیـًة. ُهـمَّ َعَلْیـِه َصـٰالًة داٰ َوَجَعَلهـٰا َوْقفـًا َعلـٰی طٰاَعِتـِه، َفَصـلِّ اللَّ

وَر  ـهٰاَب الّثاِقـَب، َوالنُّ ـِه، َوالشِّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َوِلـيَّ اللَّ سـپس بگـو: َالسَّ

ـِه َتعٰالٰی ُذُنوبًا  ـِه، ِإنَّ َبْیني َوَبْیَن اللَّ اْلعٰاِقـَب، یٰا َسـِلیَل اْالَطٰاِئِب، یٰا ِسـرَّ اللَّ
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گناهانى است که پشت مرا سنگین کرده که جز رضاى او آن را محو نمى کند، پس به حّق کسى که شما را 

آتش  از  و  باش  شفیع  من  براى  خدا  نزد  خواسته،  شما  از  را  خلقش  امر  رعایت  و  گردانیده  امین  خود  سّر  به 

پناه دهنده و بر روزگار پشتیبان، همانا من بندة خدا، ارادتمند شما و زائرت هستم، و درود خدا بر تو باد.

مادامى  تا  پیوسته  من  طرف  از  باد  تو  بر  خدا  سالم  مؤمنان،  امیر  اى  تو  بر  سالم 

است. باقى  روز  و  شب  و  هستم  باقى  که 

ابا  اى  تو  بر  سالم 

خدا، رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد 

وسیله  به  او  سوى  به  و  هستم،  شما  پروردگار  و  پروردگارم  خداوند  به  متوسل  و  شما  زائر  آمده ام  من 

دو  شما  براى  که  کنید  شفاعت  من  براى  پس  حاجتم،  در  داده ام  قرار  خود  شفیع  را  شما  و  آورده  روى  شما 

هستید. وسیله  شما  و  رفیع  است  جایگاهى  و  عظیم  است  آبرویى  و  ستوده  است  مقامى  خداوند  نزد  عزیز 

تي َعَلْیـِه ِإّال ِرضـٰاُه، َفِبَحقِّ َمـِن اْئَتَمَنَك َعلٰی 
ْ
 ْثــَقَلْت َظْهـري، َوٰال َیأ

َ
َقـْد أ

ِه لي َشـِفیعًا، َوِمَن الّنـاِر ُمِجیرًا،  ْمَر َخْلِقـِه، ُکْن ِإَلی اللَّ
َ
ِه، َواْسـَتْرعٰاَك أ ِسـرِّ

ُه َعَلْیَك. ـی اللَّ ِئــُرَك، َصلَّ َك َوزاٰ ِه َوَوِلیُّ ْهـِر َظِهیرًا، َفِإنِّي َعْبُد اللَّ َوَعَلـی الدَّ

و سپس شش رکعت نماز زیارت بخوان و به آنچه دوست دارى 
دعا کن.

ِه  ي َسـٰالُم اللَّ ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن، َعَلْیَك ِمنِّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ سـپس بگو: َالسَّ

هٰاُر. ْیـُل َوالنَّ َبدًا مـٰا َبِقیـُت، َوَبِقَي اللَّ
َ
أ

بٰا 
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ آن گاه اشـاره کـن به طرف امام حسـین7 و بگو: َالسَّ

ِه، ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ ِه، َالسَّ َعْبِداللَّ

هـًا ِإَلْیِه ِبُکمٰا،  ُکمٰا، َوُمَتَوجِّ بِّ ي َوَر بِّ ـِه َر ـًال ِإَلی اللَّ ِئرًا، َوُمَتَوسِّ َتْیُتُکمـٰا زاٰ
َ
 أ

ـِه فـي حٰاَجتي ٰهـِذِه، َفاْشـَفعٰا لي، َفـِإنَّ َلُکمٰا  َوُمْسَتْشـِفعًا ِبُکمـٰا ِإَلـی اللَّ

ِفیَع َواْلَوِسـیَلَة. ِه اْلَمقـٰاَم اْلَمْحُموَد، َواْلجٰاَه اْلَوِجیـَه، َواْلَمْنِزَل الرَّ ِعْنـَد اللَّ
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و  شدن  برآورده  و  را  حاجتم  تحقق  دارم  انتظار  که  درحالى  مى گردم  باز  شما  حضور  از  من 

از  بازگشتم  و  نباشم  امید  نا  پس  او،  درگاه  در  من  براى  شما  شفاعت  به  خداوند  از  را  آن  قبولى 

و  پیروز  و  رستگار  و  آمیز  موفقیت  بازگشت  بازگشتم  بلکه  نباشد  زیانکاران  بازگشت  شما  محضر 

کنید. شفاعت  من  براى  پس  باشد،  حوائجم  همه  برآمدن  به  شده  اجابت 

امر  نیست،  خداوند  سبب  به  جز  نیرویى  و  جنبش  هیچ  مى خواهد،  خدا  که  گونه اى  آن  به  مى گردم  باز 

خود را به خدا واگذار کننده ام، تکیه به خدا مى نمایم و توّکل بر خدا مى کنم و مى گویم: خدا مرا بس است 

و کفایت مى کند، خدا بشنود دعاى هر دعا کنده را، جز درگاه خدا و شما اى سروران من براى من مقصدى 

نمى شود. نخواهد،  آنچه  و  شد  خواهد  بخواهد  پروردگارم  خداوند  آنچه  نیست، 

پیوسته  طور  به  شما  بر  من  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  و  مؤمنان  امیر  اى  من،  موالى  و  من  سرور  اى 

اهللا،  شاء  ان  من  سالم  شما  از  نماند  پوشیده  و  شما  به  برسد  یکدیگر،  به  پیوسته اند  روز  و  شب  که  مادامى 

ستوده  او  همانا  دهد،  انجام  مراو  سالم  رسیدن  این  بخواهد  که  شما  حّق  به  مى کنم  درخواست  خدا  از  و 

ِز اْلحٰاَجـِة َوَقضٰاِئهـٰا، َوَنجٰاِحهٰا ِمَن  ْنَقِلـُب َعْنُکمٰا، ُمْنَتِظـرًا ِلَتَنجُّ
َ
ِإنِّـي أ

ِخیـُب َوٰالَیُکـوُن ُمْنَقَلبي 
َ
ِه فـي ٰذِلَك، َفـٰال أ ـِه ِبَشـفٰاَعِتُکمٰا لـي ِإَلـی اللَّ اللَّ

ِجحـًا ُمْفِلحًا، ُمْنِجحًا  َعْنُکمـٰا ُمْنَقَلبًا خٰاِسـرًا، َبْل َیُکوَن ُمْنَقَلبـي ُمْنَقَلبًا راٰ

ِئِج، َفاْشـَفعٰا لي. ُمْسـَتجٰابًا لـي ِبَقضٰاِء َجِمیـِع اْلَحواٰ

ْمري 
َ
ضًا أ ـِه، ُمَفوِّ َة ِإّال ِباللَّ ُه، ٰال َحـْوَل َوٰال ُقـوَّ ْنَقِلـُب َعلـٰی مٰا شـٰاَء اللَّ

َ
أ

ُقوُل َحْسـِبَي 
َ
ـِه، َوأ ًال َعَلی اللَّ ـِه، ُمَتـَوکِّ ـِه، ُمْلِجئـًا َظْهـِري ِإَلـی اللَّ ِإَلـی اللَّ

ِتي  َءُکْم یٰا سـٰاداٰ ـِه َوَوراٰ َء اللَّ ُه ِلَمـْن َدعٰا، َلْیـَس َوراٰ ـُه َوَکفـٰی، َسـِمَع اللَّ اللَّ

 َلـْم َیُکْن.
ْ
ـي کٰاَن، َومٰا َلْم َیَشـأ بِّ ـُه َر ُمْنَتهـًی، مـٰا شـٰاَء اللَّ

ِه، َسـٰالمي  بٰا َعْبِداللَّ
َ
ْنَت یـٰا أ

َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن َوَمـْوٰالَي، َوأ

َ
ِدي یـٰا أ یـٰا َسـیِّ

ِصـٌل ِإَلْیُکمٰا َغْیـُر َمْحُجوٍب  هٰاُر، واٰ ْیـُل َوالنَّ َصَل اللَّ ِصـٌل َما اتَّ َعَلْیُکمـٰا ُمتَّ

ْن َیشـٰاَء ٰذِلـَك َوَیْفَعَل، 
َ
ُکمٰا أ  ُلـُه ِبَحقِّ

َ
ْسـأ

َ
ُه، َوأ َعْنُکمٰا َسـٰالمي ِإْن شـٰاَء اللَّ
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است. شکوه  و  مجد  صاحب  و 

بازمى گردم اى سروران من از محضر شما توبه کنان در حالى که حمد و سپاس خدا مینمایم شاکرم و 

خشنود و یقین به اجابت دارم و هرگز مأیوس و نا امید نیستم و قصد بازگشت و مراجعت مجّدد به زیارت شما 

را دارم و روى گردان از شما نیستم بلکه باز مى گردم به سوى شما ان شاء اهللا، اى سروران من چه قدر مشتاق 

دیدار شما هستم بعد از آنکه اهل دنیا نسبت به شما و زیارت شما از خود بى میلى نشان مى دهند، خدا مرا در 

آنچه امید و آرزو دارم از زیارت شما نا امید و محروم نگرداند که او نزدیک و اجابت کننده دعا است

اجابت  اى  خدا،  اى  خدا،  اى 

دادخواهان  دادرس  اى  گرفتاران،  اندوه  کننده  برطرف  اى  و  بیچارگان  دعاى  کنندة 

و  است،  نزدیک تر  من  به  گردن  رگ  از  آنکه  اى  و  کنندگان،  فغان  فریادرس  اى  و 

افق  در  و  بلند  دیدگاه  در  او  آنکه  اى  و  میشود،  حائل  او  قلب  و  شخص  بین  که  آن  اى 

دارد،  استیال  عرش  بر  است،  مهربان  و  بخشنده  او  آنکه  اى  و  است  آشکار  کرانه  و 

َمِجیٌد. َحِمیـٌد  ـُه  َفِإنَّ

ِضیًا، ُمْسـَتْیِقنًا  ـِه شـٰاِکرًا راٰ َديَّ َعْنُکمـٰا تٰاِئبـًا حٰاِمـدًا ِللَّ ْنَقِلـُب یـٰا َسـیِّ
َ
أ

ِغٍب  یٰاَرِتُکمـٰا، َغْیَر راٰ ِجعًا ِإلـٰی ِز جٰاَبـِة، َغْیـَر آِیـٍس َوٰال قٰاِنٍط، عٰاِئـدًا راٰ ِلْالِ

ِتي َرِغْبـُت  ـُه َتعٰالـٰی ِإَلْیُکمـٰا، یـٰا سـٰاداٰ ِجـٌع ِإْن شـٰاَء اللَّ َعْنُکمـٰا، َبـْل راٰ

ُبِنـَي  ْنیـٰا، َفٰالُیَخیِّ ْهـُل الدُّ
َ
یٰاَرِتُکمـٰا أ ْن َزِهـَد ِفیُکمـٰا َوفـي ِز

َ
ِإَلْیُکمـٰا َبْعـَد أ

یـٌب ُمِجیـٌب. ـُه َقِر یٰاَرِتُکمـٰا، ِإنَّ ْلـُت فـي ِز مَّ
َ
ـُه ِفیمـٰا َرَجـْوُت َومـٰا أ اللَّ

ـُه، یـٰا ُمِجیـَب َدْعـَوِة  للَّ
َ
ـُه یـٰا أ للَّ

َ
سـپس رو بـه قبلـه کـن و بگـو: یـٰا أ

یـَن، َویـٰا کٰاِشـَف ُکـَرِب اْلَمْکُروِبیَن، َویـٰا ِغیٰاَث اْلُمْسـَتِغیِثیَن،  اْلُمْضَطرِّ

َحْبـِل  ِمـْن  ِإَلـيَّ  ْقـَرُب 
َ
أ ُهـَو  َمـْن  َویـٰا  اْلُمْسـَتْصِرِخیَن،  یـَخ  َصِر َویـٰا 

یـِد، یـٰا َمـْن َیُحوُل َبْیـَن اْلَمـْرِء َوَقْلِبِه، َویـٰا َمْن ُهـَو ِباْلَمْنَظـِر اْالَْعلی  اْلَوِر

ِحیـُم َعَلی اْلَعْرِش اْسـَتوی،  ْحَمـُن الرَّ ُفـِق اْلُمِبیـِن، َویـٰا َمْن ُهـَو الرَّ َوِباْالُ
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او  بر  پوشیده اى  هیچ  آنکه  اى  و  مى کند،  پنهان  سینه ها  را  آنچه  و  را  چشم ها  خیانت  مى داند  آنکه  اى 

او  بندگان)  مختلف  (ى  حاجت ها  آنکه  اى  نمى شود،  مشتبه  او  بر  صداها  آنکه  اى  نیست.  پنهان  و  پوشیده 

شده،  فوت  هر  دریابنده  اى  نیاورد،  تنگ  به  را  او  کنندگان  اصرار  التماس  و  اصرار  و  نمى اندازد،  غلط  به  را 

است،  کارى  در  روز  هر  او  آنکه  اى  مرگ،  از  پس  جان ها  پدیدآورندة  اى  پراکنده،  هر  گردآورنده  اى 

صاحب  اى  درخواست ها،  کننده  عطا  اى  اندوه ها،  کننده  برطرف  اى  حاجات،  برآورنده  اى 

در  وچیزى  مى کنى  کفایت  چیز  هر  از  آنکه  اى  مهمات،  کننده  کفایت  اى  آرزوها،  و  خواهش ها 

حضرت  و  محّمد9  حضرت  حّق  به  مى خواهم  تو  از  نمى کند.  کفایت  او  از  زمین  و  آسمان ها 

حسین:،  امام  و  حسن  امام  حق  به  و  پیامبر  دختر  فاطمه  حضرت  حّق  به  و  امیرمؤمنان  على 

را  آنان  و  مى جویم  توسل  آنان  وسیله  به  و  مى آورم  روى  تو  به  آنان  وسیله  به  جایگاه  این  در  من 

آنان  براى  که  مرتبه اى  و  شأن  به  و  مى کنم،  درخواست  تو  از  آنان  حق  به  و  مى دهم،  قرارا  شفیع  تو  نزد 

بدان  را  آنان  دادى  اختصاص  و  عالمیان  بر  را  آنان  بخشیده  برترى  آنچه  به  و  است  تو  نزد 

ُدوُر، َویٰا َمـْن ٰال َیْخفٰی َعَلْیِه  ْعُیِن َومـٰا ُتْخِفی الصُّ َویـٰا َمْن َیْعَلـُم خٰاِئَنَة اْالَ

ُطـُه اْلحٰاجٰاُت،  ُت، یـٰا َمـْن ٰال ُتَغلِّ خٰاِفَیـٌة. یـٰا َمـْن ٰال َتْشـَتِبُه َعَلْیـِه اْالَْصواٰ

یـَن، یـٰا ُمـْدِرَك ُکلِّ َفـْوٍت، یـٰا جٰاِمـَع ُکلِّ  یـٰا َمـْن ٰال ُیْبِرُمـُه ِإْلحـٰاُح اْلُمِلحِّ

ٍن، 
ْ
ُفـوِس َبْعـَد اْلَمـْوِت، یٰا َمـْن ُهـَو ُکلَّ َیْوٍم في َشـأ َشـْمٍل، یـٰا بـٰاِرَئ النُّ

ـُؤٰالِت، یٰا َوِليَّ  بٰاِت، یـٰا ُمْعِطَي السُّ ـَس اْلُکُر یـٰا قٰاِضَي اْلحٰاجـٰاِت، یٰا ُمَنفِّ

َغبـٰاِت، یـٰا کٰاِفـَي اْلُمِهّمـاِت، یٰا َمـْن َیْکفي ِمـْن ُکلِّ َشـْيٍء، َوٰال َیْکفي الرَّ

َوَعِلـيٍّ  ـٍد  ُمَحمَّ ِبَحـقِّ  ُلَك 
َ
ْسـأ

َ
أ َواْالَْرِض،  ِت  ـمٰاواٰ السَّ ِفـي  َشـْيٌء  ِمْنـُه 

َك، َوِبَحقِّ اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن،  ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َوِبَحـقِّ فٰاِطَمـَة ِبْنـِت َنِبیِّ
َ
أ

ُع  َتَشـفَّ
َ
ـُل، َوِبِهْم أ َتَوسَّ

َ
، َوِبِهـْم أ ـُه ِإَلْیَك فـي َمقٰامي ٰهـذاٰ َتَوجَّ

َ
َفِإّنـي ِبِهـْم أ

ـذي َلُهْم  ِن الَّ
ْ
ـأ ْعـِزُم َعَلْیـَك، َوِبالشَّ

َ
ْسـَئُلَك َوُاْقِسـُم َوأ

َ
ِهـْم أ ِإَلْیـَك، َوِبَحقِّ

ـذي َجَعْلَتـُه  ْلَتُهـْم َعَلـی اْلعٰاَلِمیـَن، َوِباْسـِمَك الَّ ـذي َفضَّ ِعْنـَدَك، َوِبالَّ
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را  ایشان  فضل  ساختى  جدا  و  را  ایشان  ساختى  جدا  بدان  و  جهانیان،  از  را  آنان  غیر  نه 

عالمیان، همه  فضل  بر  ایشان  فضل  یافت  برترى  و  جهانیان  فضل  از 

من  از  را  گرفتارى  و  اندوه  و  غم  و  فرستى  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  مى خواهم  تو  از 

مرا  دهى  پناه  و  نمایى  ادا  مرا  َدین  و  کنى  کفایت  من  امور  از  است  مهم  آنچه  و  سازى  برطرف 

کنى  کفایت  و  مخلوق،  از  کردن  درخواست  از  مرا  سازى  بى نیاز  و  تنگدستى  از  مرا  دهى  پناه  و  فقر،  از 

کسى  غّصه  از  و  آن  سختى  از  دارم  بیم  که  کسى  سختى  از  و  اندوهش  از  دارم  بیم  که  کسى  اندوه  از  مرا 

او،  نیرنگ  از  دارم  بیم  که  کسى  نیرنگ  از  و  شّرش  از  دارم  بیم  که  کسى  شّر  و  غصه اش  از  دارم  بیم  که 

بیداد  از  دارم  بیم  که  کسى  بیداد  و  او  ستم  از  دارم  بیم  که  کسى  ستم  از  و 

قدرت  واز  او،  فریب  از  و  او  سلطه  از  دارم  بیم  که  کسى  سلطه  از  و  او، 

کسى که بیم دارم از قدرتش بر من، و بازگردانى از من فریب فریبکاران و نیرنگ و حیله مّکاران را.

خداوندا هر کس اراده بدى نسبت به من دارد به خودش برگردان و هر کس مکر و حیله اى نسبت به من دارد به خودش 

َبْنـَت َفْضَلُهْم 
َ
َبنْــَتُهْم، َوأ

َ
ِعْنَدُهـْم، َوِبـِه َخَصْصَتُهـْم ُدوَن اْلعٰاَلِمیَن، َوِبِه أ

ِمـْن ُکلِّ َفْضـٍل، َحّتـٰی فـٰاَق َفْضُلُهـْم َفْضـَل اْلعٰاَلِمیـَن َجِمیعًا.

ي  ي َغمِّ ْن َتْکِشـَف َعنِّ
َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َي َعلٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
ْسـَئُلَك أ

َ
َوأ

ـي َدْیِني،  ْن َتْکِفَیِنـي اْلُمِهـمَّ ِمـْن ُاُمـوِري، َوَتْقِضَي َعنِّ
َ
ِبـي، َوأ ـي َوَکْر َوَهمِّ

َلِة ِإَلـی اْلَمْخُلوِقیَن، 
َ
َوُتِجیَرِنـي ِمـَن اْلَفْقـِر َواْلفٰاَقـِة، َوُتْغِنَیِني َعـِن اْلَمْسـأ

خـٰاُف ُعْسـَرُه، َوُحُزوَنـَة 
َ
ـُه، َوُعْسـَر َمـْن أ خـٰاُف َهمَّ

َ
َوَتْکِفَیِنـي َهـمَّ َمـْن أ

خـٰاُف َمْکَرُه، 
َ
ُه، َوَمْکَر َمـْن أ خـٰاُف َشـرَّ

َ
خـٰاُف ُحُزوَنَتـُه، َوَشـرَّ َمْن أ

َ
َمـْن أ

خٰاُف 
َ
خٰاُف َجْوَرُه، َوُسـْلطٰاَن َمـْن أ

َ
خٰاُف َبْغَیـُه، َوَجْوَر َمـْن أ

َ
َوَبْغـَي َمـْن أ

ـي َکْیَدُه َوَمْکـَرُه، َوَمْقُدَرَة  خٰاُف َکْیـَدُه، َواْصِرْف َعنِّ
َ
ُسـْلطٰاَنُه، َوَکْیـَد َمـْن أ

ـي َکْیَد اْلَکَیـَدِة، َوَمْکـَر اْلَمَکَرِة. ، َوَتُردَّ َعنِّ خـٰاُف َمْقُدَرَتُه َعَلـيَّ
َ
َمـْن أ

َواْصـِرْف  َفِکـْدُه،  کٰاَدِنـي  َوَمـْن  ِرْدُه، 
َ
َفـأ ِبُسـوٍء  َدِنـي  راٰ

َ
أ َمـْن  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ
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بگردان، و دور گردان از من فریب و نیرنگ و بدى و آرزوهاى او را، و باز بدار از من هرگونه بخواهى و هر زمان که بخواهى،

خداوندا او را از من مشغول بدار به فقرى که آن را جبران نکنى و به بالیى که  آن را نپوشانى، و به تهیدستى اى که 

آن را سّد نکنى، و به بیمارى و مرضى که آن را عافیت ندهى و به ذّلتى که آن را عزیز نگردانى، و به درماندگى که 

آن را جبران ننمایى. خداوندا خوارى و ذلت را نصب العین او قرار بده و فقر را در منزل او وارد کن و بیمارى را

او  فراموش  مرا  یاد  و  نباشد  برایش  فراغتى  که  کننده اى  مشغول  شغل  به  را  او  سازد  مشغول  تا  بدنش  در   

زبان  و  دیده  و  او  گوش  من  از  بگیر  و  ساخته اى.  او  فراموش  را  خودت  یاد  که  طور  همان  ساز 

نده  شفایش  و  را  بیمارى  آن ها  تمام  در  او  بر  کن  وارد  و  را،  او  جوارح  جمیع  و  او  قلب  و  پا  و  دست  و 

سازد،  مشغول  من  یاد  و  من  از  را  او  که  مشغله اى  او  براى  را  آن  دهى  قرار  تا 

و مرا کفایت کن اى کفایت کننده آنچه غیر تو کفایت نمى کند اى برطرف کننده اندوه کسى که غیر تو 

برطرف کننده اندوه ندارد. و اى فریاد رس کسى که برایش غیر تو فریادرسى نیست، و اى پناه کسى که پناهى 

براى او غیر تو نیست، و اى پناهگاه کسى که پناهگاهى برایش غیر تو نیست. تو مایه اطمینان و امید من هستى 

ّنـٰی ِشـْئَت.
َ
ـي َکْیـَف ِشـْئَت َوأ مٰاِنیَّـُه، َواْمَنْعـُه َعنِّ

َ
َسـُه َوأ

ْ
ـي َکْیـَدُه َوَبأ َعنِّ

هٰا،  ُهـمَّ اْشـَغْلُه َعّني ِبَفْقـٍر ٰال َتْجُبـُرُه، َوِبَبٰالٍء ٰال َتْسـُتُرُه، َوِبفٰاَقٍة ٰال َتُسـدُّ للَّ
َ
أ

ُهـمَّ اْجَعـِل  للَّ
َ
ُه، َوَمْسـَکَنٍة ٰال َتْجُبُرهـٰا. أ َوِبُسـْقٍم ٰال ُتعٰاِفیـِه، َوِبـُذلٍّ ٰال ُتِعـزُّ

فـي  ـْقَم  َوالسُّ َمْنِزِلـِه،  فـي  اْلَفْقـَر  َعَلْیـِه  ْدِخـْل 
َ
َوأ َعْیَنْیـِه،  َنْصـَب  لَّ  الـذُّ

ْنِسـِه ِذْکـِري 
َ
َغ َلـُه، َوأ ـي ِبُشـْغٍل شـٰاِغٍل ٰال َفـراٰ َبَدِنـِه، َحّتـٰی َتْشـَغَلُه َعنِّ

ي ِبَسـْمِعِه َوَبَصـِرِه َوِلسـٰاِنِه َوَیـِدِه َوِرْجِلِه َو ْنَسـْیَتُه ِذْکـَرَك، َوُخْذ َعنِّ
َ
َکمـٰا أ

ـْقَم، َوٰالَتْشـِفِه  ْدِخـْل َعَلْیِه في َجِمیِع ٰذِلَك السُّ
َ
ِرِحِه، َوأ َقْلِبـِه َوَجِمیـِع َجواٰ

ي َوَعـْن ِذْکِري. ـی َتْجَعـَل َلـُه ٰذِلَك ُشـْغًال شـٰاِغًال َعنِّ َحتَّ

َج َلـُه  َج َمـْن ٰال ُمَفـرِّ َك، یـٰا ُمَفـرِّ َواْکِفِنـي یـٰا کٰاِفـَي مـٰا ٰال  َیْکِفـي ِسـواٰ

َلـُه  جـٰاَر  ٰال  َمـْن  َوجـٰاَر  َك،  ِسـواٰ َلـُه  ُمِغیـَث  ٰال  َمـْن  َوُمِغیـَث  َك،  ِسـواٰ

ْنَت ِثَقِتـي َوَرجٰاِئـي، َوَمْفَزِعي 
َ
 َلـُه َغْیـُرَك. أ

َ
 َمـْن ٰال َمْلَجأ

َ
َك، َوَمْلَجـأ ِسـواٰ
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و درگاه تو محّل پناه بردن و گریزگاه من و پناهگاه و محّل نجات من است، به وسیله تو فتح و پیروزى مى طلبم 

و به واسطه محّمد و آل محّمد به تو روى مى آورم و توّسل مى جویم و شفاعت مى طلبم.

اى خدا، اى خدا، اى خدا، حمد و سپاس سزاوار تو و مّنت براى تو است، و شکایت به درگاه تو و تو 

یارى دهنده اى، از تو درخواست مى کنم به حّق محّمد و آل محّمد که بر محّمد و آل محّمد درود فرستى و 

برطرف کنى از من غم و اندوه و گرفتارى ام را در این مقام و جایگاهى که هستم همان طور که بر طرف 

کردى از پیامبرت اندوه و غم و غصه اش را و او را از ترس دشمنش کفایت فرمودى، پس از من برطرف کن 

همان طور که از او برطرف کردى و فرج و گشایش برایم فراهم کن همان طور که براى آن حضرت فراهم 

نمودى، و مرا کفایت کن همان طور که او را کفایت نمودى، و بگردان از من ترس آنچه مى ترسم از آن و 

زحمت و رنج آنچه مى ترسم از زحمت و رنج آن و اندوه آنچه از اندوهش مى ترسم بدون رنج و زحمتى که از 

ناحیه آن ها به من برسد، و مرا با برآورده شدن حاجتم و کفایت آنچه اندوهش مرا اندوهگین ساخته از امور 

دنیا و آخرتم بازگردان، اى مهربان ترین مهربانان.

ْسـَتْنِجُح، 
َ
أ َوِبـَك  ْسـَتْفِتُح، 

َ
أ َفِبـَك  َوَمْنجـٰاَي،  َوَمْلَجِئـي  ِبـي،  َوَمْهَر

ُع. َتَشـفَّ
َ
ـُل َوأ َتَوسَّ

َ
ـُه ِإَلْیـَك، َوأ َتَوجَّ

َ
ـِد أ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َوِبُمَحمَّ

ـُة، َوِإَلْیَك اْلُمْشـَتکٰی  ـُه، َوَلَك اْلَحْمـُد، َوَلَك اْلِمنَّ ُه یٰا َاللَّ ُه یـٰا َاللَّ یـٰا َاللَّ

َي َعلٰی  ْن ُتَصلِّ
َ
ـٍد، أ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ ُمَحمَّ

َ
ْنـَت اْلُمْسـَتعٰاُن، َفأ

َ
َوأ

ِبـي في َمقٰاِمي  ي َوَکْر ـي َوَهمِّ ي َغمِّ ْن َتْکِشـَف َعنِّ
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ِه،  َبـُه، َوَکَفْیَتُه َهـْوَل َعُدوِّ ـُه َوَکْر ـُه َوَهمَّ َك َغمَّ ، َکمٰا َکَشـْفَت َعـْن َنِبیِّ ٰهـذاٰ

ْجَت َعْنـُه، َواْکِفِني  ي َکمـٰا َفرَّ ْج َعنِّ ـي َکمٰا َکَشـْفَت َعْنُه، َوَفـرِّ َفاْکِشـْف َعنِّ

خٰاُف 
َ
خـٰاُف َهْوَلـُه، َوَمُئوَنَة َمـْن أ

َ
ـي َهـْوَل مـٰا أ َکمـٰا َکَفْیَتـُه، َواْصـِرْف َعنِّ

ـُه، ِبـٰال َمُئوَنـٍة َعلـٰی َنْفِسـي ِمـْن ٰذِلـَك،  خـٰاُف َهمَّ
َ
َمُئوَنتَـُه، َوَهـمَّ َمـْن أ

ْمـِر ُدْنیـٰاَي 
َ
ـُه ِمـْن أ ِنـي َهمُّ َهمَّ

َ
َواْصِرْفِنـي ِبَقضـٰاِء حٰاَجِتـي، َوِکفٰاَیـِة مـٰا أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
َوآِخَرتـي، یـٰا أ



ݐݔ ݘ  ݔ
ݔ  

  
ݑ ݐݔ  

۵۲۱

۱. المزار الکبیر : ۲۱۴، بحار األنوار : ۳۰۵/۱۰۰، هدیة الزائرین وبهجة الناظرین : ۲۰۸ ، عمدة الزائر في األدعیة 
والزیارات : ۶۶  با مقداری اضافات.

تو بر  سالم 

هستم  باقى  من  که  مادامى  تا  الحسین  اهللا  اباعبد  حضرت  بر  سالم  و  امیرمؤمنان  اى   

ندهد  قرار  من  زیارت  آخرین  را  زیارت  این  خداوند  است،  باقى  روز  و  شب  و 

نیفکند. جدایى  شما  و  من  میان  و 

خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  اباعبد  اى  تو  بر  سالم 

زهرا،  فاطمه  حضرت  پسر  اى  تو  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  پسر  اى  تو  بر  سالم 

شده،  هدایت  هدایتگر  امامان  پدر  اى  تو  بر  سالم  عالم،  بانوان  سرور 

ـٰالُم َعَلْیَك سـپس متوّجه امیرالمؤمنین7 مى شـوى و عـرض مى کنى: َالسَّ

ـِه اْلُحَسـْیِن، مـٰا َبِقیُت  بـي َعْبـِد اللَّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن، َوالسَّ

َ
 یـٰا أ

یٰاَرِتُکمـٰا،  ِلِز ـي  ِمنِّ اْلَعْهـِد  آِخـَر  ـُه  اللَّ َجَعَلـُه  ٰال  هـٰاُر،  َوالنَّ ْیـُل  اللَّ َوَبِقـَي 

ـُه َبْیِنـي َوَبْیَنُکمـٰا. َق اللَّ َوٰال َفـرَّ

 آنگاه بازگرد.(۱)

ݔ ݐ ݘ ݔ ݔ    ݑ   ݔ (۲۲) ݐ
سید بن طاووس1 در مصباح الزائرـ  بعد از زیارت امیرالمؤمنین7ـ  می گوید:

سـپس ضریـح را ببـوس و رو بـه قبر مبارک امام حسـین7 کـن و قبله را بین 
دو کتـف خود قرار بـده و بگو:

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ِء،  ْهراٰ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن فٰاِطَمَة الزَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن أ َالسَّ

یَن،  ِة اْلهٰاِدیـَن اْلَمْهِدیِّ ِئمَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َاَبـا اْالَ َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ َسـیِّ

۱۱۵ 
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۵۲۲

۱. مصباح الزائر: ۱۲۵.

صاحب اى  تو  بر  سالم  ریزان،  اشک  کشته  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  عزیزت،  پدر  و  بزرگوار  جّد  بر  و  تو  بر  سالم  دائم،  و  پیوسته  مصیبت 

تو. ذریۀ  از  ائمۀ  وبر  تو  بر  سالم  برادرت،  و  مادر  بر  و 

تو  و  ساخت،  واضح  را  کتاب  و  گردانید  پاك  را  خاك  تو  وسیله  به  خدا  که  مى دهم  شهادت 

آنانکه  فرزند  اى  داد،  قرار  عبرت  مایه  خرد  و  عقل  صاحبان  براى  را  فرزندانت  و  برادر  و  جّد  و  پدر  و 

درود  نمودم،  مقدست  ساحت  به  متوجه  را  سالمم  بوده اند،  کتاب  خوانندگان  و  پاك  و  پربرکت 

نگردد. محروم  هرگز  داد،  قرار  تو  سوى  به  مشتاق  و  مایل  را  مردم  دل هاى  و  تو،  بر  خدا  سالم  و 

کسى که به تو تمسک کند و به تو پناه آورد 

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا صٰاِحَب  ْمَعِة الّسـاِکَبِة، َالسَّ یـَع الدَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َصِر َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِبیَك، َالسَّ
َ
َك َوأ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلـٰی َجـدِّ اْلُمِصیَبـِة الّراِتَبـِة، َالسَّ

ِتَك َوَبِنیَك. یَّ ـِة ِمْن ُذرِّ ِئمَّ ـٰالُم َعَلْیَك َوَعَلی اْالَ ِخیَك، َالسَّ
َ
َك َوأ مِّ

ُ
َوَعلٰی أ

ْوَضـَح ِبَك اْلِکتـٰاَب، َوَجَعَلَك 
َ
َب، َوأ راٰ ُه ِبـَك التُّ ـَب اللَّ ْشـَهُد َلَقْد َطیَّ

َ
أ

ْلبـٰاِب، َیاْبـَن اْلَمیٰاِمیـِن  خـٰاَك َوَبِنیـَك ِعْبـَرًة ِالُوِلـي اْالَ
َ
َك َوأ بـٰاَك َوَجـدَّ

َ
َوأ

ـِه  اللَّ ُت  َصَلـواٰ ِإَلْیـَك،  َسـٰالِمي  ْهـُت  َوجَّ اْلِکتـٰاَب،  َالّتاِلیـَن  اْالَْطیـٰاِب، 

َوَسـٰالُمُه َعَلْیـَك، َوَجَعـَل أفِئـَدًة ِمَن الّنـاِس َتْهـِوي إَلْیَك، مٰا خـٰاَب َمْن 

 ِإَلْیـَك.(۱)
َ
ـَك ِبـَك، َوَلَجـأ َتَمسَّ

ݓ ݐ   ݓ ݐ       ...

ݐ ݑ    ݐ ݑ ݖ  ݔ (۲۳) ݐ
در مـزار کبیـر چنیـن آمـده اسـت: زیـارت دیگری بـرای امام حسـین7 که 
مختصـر اسـت و بـا آن در هـر روز و در هـر مـاه آن حضـرت زیارت می شـود، و 

بـا آن نـزد قائـم الغـری یعنی مسـجد حنانـه زیارت می شـود.

۱۱۶ 
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امیرالمؤمنین،  پسر  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

سالم  عالم،  بانوان  سرور  طاهره،  صدیقه  حضرت  پسر  اى  تو  بر  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  اهللا  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر 

و  بدى ها  از  و  فرمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  شهادت 

سزاوار  که  گونه  آن  خدا  راه  در  و  نمودى  تالوت  است  شایسته  که  آنگونه  را  کتاب  و  کردى  نهى  زشتى ها 

گفتى. وداع  را  فانى  دار  تا  نمودى  صبر  ثواب  و  اجر  امید  به  آن  کنار  در  اذیت ها  بر  و  فرمودى،  جهاد  است 

و شهادت مى دهم آنان که با تو مخالفت نمودند و جنگ کردند و کسانى که تو را رها کردند و یارى ننمودند و کسانى که 

تو را کشتند به زبان پیامبر اّمى ملعون هستند و هر که افترا (بر خدا و رسول) بندد (به دروغ چیزى را به آن ها نسبت دهد) 

در خبـر آمـده اسـت کـه سـِر مبـارک امـام حسـین7 در آنجـا اسـت و امام 
صـادق حضـرت جعفـر بـن محّمـد8 آن حضـرت را در آنجـا با ایـن زیارت، 

زیـارت کـرده و چهـار رکعـت نمـاز نـزد آن خوانده اسـت.
بعـد از آنکه غسـل کـردی و پاک ترین لباس خـود را پوشـیدی وارد زیارتگاه 
آن حضـرت کـه درود خـدا بر او باد، می شـوی وقتـی در کنار قبر ایسـتادی آن را 
مقابـل صـورت خویـش و قبلـه را بین دو کتف خـود قرار می دهـی و می گویی:

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

ـٰالُم  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ یَقِة الّطاِهَرِة، َسـیِّ دِّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن الصِّ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـِه، َوَرْحَمُة اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
َعَلْیـَك یـٰا َمْوٰالَي یٰا أ

َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیـَت الـزَّ َقْمـَت الصَّ

َ
نَّـَك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِه  َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوَتَلْوَت اْلِکتـٰاَب َحـقَّ ِتٰالَوِتِه، َوجٰاَهـْدَت ِفي اللَّ

تـٰاَك اْلَیِقیُن.
َ
َحـقَّ ِجهـٰاِدِه، َوَصَبْرَت َعَلی اْالَذٰی في َجْنِبِه ُمْحَتِسـبًا َحّتٰی أ

ِذیَن  ِذیَن َخَذُلـوَك، َوالَّ نَّ الَّ
َ
ُبـوَك، َوأ ِذیـَن خٰاَلُفوَك َوحٰاَر نَّ الَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
 َوأ

ُه  ، َوَقْد خٰاَب َمِن اْفَتری، َلَعَن اللَّ يِّ مِّ ِبيِّ اْالُ َقَتُلوَك، َمْلُعوُنوَن َعلٰی ِلسٰاِن النَّ
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۵۲۴

زیانکار است، خدا لعنت کند ظلم کنندگان به شما را از اولین و آخرین و عذاب دردناك را بر آن دو چندان گرداند.

دوست  و  تو  حق  به  عارف  که  حالى  در  زیارتت  به  آمده ام  خد،  رسول  فرزند  اى  من،  موالى  اى 

که  کسى  گمراهى  به  و  آگاهم  هستید  آن  بر  شما  که  هدایتى  به  هستم  دشمنانت  دشمن  و  دوستانت 

کن. شفاعت  پروردگارت  نزد  من  براى  پس  هستم،  آشنا  کند  مخالفت  شما  با 

بر  خدا  درود  او،  آسمان  و  زمین  در  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم 

من  موالى  اى  سالم  باد  تو  بر  و  پاکت،  و  شریف  جسم  و  مطهر  روح 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و 

سالم بر تو اى موالى من و پسر موالى من و رحمت خدا و برکات او بر تو باد، خدا لعنت کند کسى 

را که بر تو ستم نمود، و خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت و عذاب دردناك را بر او مضاعف گرداند.

ِلیَم. َب اْالَ یَن، َوضٰاَعَف َعَلْیِهُم اْلَعذاٰ ِخِر  ِلیَن َواْالٰ

 وَّ

الّظاِلِمیـَن َلُکْم ِمَن اْالَ

ِلیـًا  ُمواٰ ـَك،  ِبَحقِّ عٰاِرفـًا  ِئـرًا  زاٰ ـِه،  اللَّ َرُسـوِل  َیاْبـَن  َمـْوٰالَي  یـٰا  َتْیُتـَك 
َ
أ

ْنـَت َعَلْیـِه، 
َ
ِئـَك، ُمْسـَتْبِصرًا ِباْلُهـَدی اّلـِذي أ ْوِلیٰاِئـَك، ُمعٰاِدیـًا ِالَْعداٰ ِالَ

ـَك. بِّ عٰاِرفـًا ِبَضٰالَلـِة َمـْن خٰاَلَفـَك، َفاْشـَفْع لـي ِعْنـَد َر

به  آنگاه  و  بگذار  آن  بر  صورت  و  بیفکن  قبر  بر  را  خود  سپس 
قسمت باالى سر برو و بگو:

ـُه  اللَّ ـی  َصلَّ َوَسـمٰاِئِه،  ْرِضـِه 
َ
أ فـي  ـِه  اللَّ ـَة  ُحجَّ یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم یـٰا َمـْوٰالَي  َبـِة، َوَجَسـِدَك الّطاِهـِر، َوَعَلْیـَك السَّ یِّ َعلـٰی ُروِحـَك الطَّ

َوَبَرکٰاُتُه. ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة 

سپس به پایین پاى مبارك برو و حضرت على بن الحسین8 را 
زیارت کن و بگو: 

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، َلَعَن  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َواْبـَن َمـْوٰالَي، َوَرْحَمُة اللَّ َالسَّ

ِلیَم. َب اْالَ ـُه َمـْن َظَلَمَك، َوَلَعـَن َمْن َقَتَلـَك، َوضٰاَعـَف َعَلْیِهُم اْلَعـذاٰ اللَّ
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که  مى دهم  شهادت  نمودید،  پایدارى  که  شهدایى  اى  شما  بر  سالم  صّدیقان،  اى  شما  بر  سالم 

خدا  براى  و  نمودید،  شکیبایى  و  صبر  خدا  رضاى  راه  در  اذیت ها  بر  و  کردید  جهاد  خدا  راه  در  شما 

نمودید. وداع  را  فانى  دار  تا  نمودید  نصیحت  و  کردید  خیرخواهى  رسولش  فرزند  و  او  رسول  و 

طرف  از  شما  به  خداوند  مى شوید،  داده  روزى  پروردگارتان  نزد  و  هستید  زنده  شما  که  مى دهم  گواهى 

اسالم واهل اسالم بهترین پاداش نیکوکاران را مرحمت فرماید و میان ما و شما در جایگاه نعیم جمع نماید.

بندة  اى  تو  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  پسر  اى  تو  بر  سالم   

کردى  نصیحت  و  نمودى  جهاد  تو  که  مى دهم  شهادت  او،  رسول  و  خدا  مطیع  اى  صالح، 

اولین  از  را  شما  به  کنندگان  ظلم  کند  لعنت  خدا  گفتى،  وداع  را  فانى  دار  تا  دادى  نشان  خود  از  پایدارى  و 

سپس به آنچه خواهى دعا کن و از پایین پا به سوى قبله برو و 
شهدا را زیارت کن و بگو:

ُء  ـَهداٰ یَُّهـا الشُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ یُقـوَن، َالسَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ َالسَّ

ِه، َوَصَبْرُتـْم َعَلی اْالَذٰی  نَّــُکْم جٰاَهْدُتْم في َسـِبیِل اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
الّصاِبُروَن، أ

تٰاُکُم اْلَیِقیُن.
َ
ِه َوِلَرُسـوِلِه َوِالْبِن َرُسـوِلِه َحّتـٰی أ ِه، َوَنَصْحُتْم ِللَّ فـي َجْنِب اللَّ

ْسـٰالِم  ُه َعِن اْالِ ُکـُم اللَّ ُکـْم ُتْرَزُقوَن، َجزاٰ بِّ ْحیـٰاٌء ِعْنـَد َر
َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِعیِم. ِء اْلُمْحِسـِنیَن، َوَجَمَع َبْیَننـٰا َوَبْیَنُکْم في َمَحـلِّ النَّ ْفَضـَل َجزاٰ
َ
ْهِلـِه أ

َ
َوأ

8 ݓ  ݓ  ݑ  ݐ ݑ   ݔ  ݐ
سـپس بـرو به طرف قبر مبارک قمر بنی هاشـم حضرت عبـاس بن علی8، 

و چون رسـیدی در کنار آن بایست و بگو:

اْلَعْبـُد  َهـا  یُّ
َ
أ َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، 

َ
أ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

نَّـَكَ َقـْد جٰاَهـْدَت َوَنَصْحَت 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه َوِلَرُسـوِلِه، أ الّصاِلـُح، َاْلُمِطیـُع ِللَّ

 ِلیَن 

 وَّ

ـُه الّظاِلِمیَن َلُکـْم، ِمـَن اْالَ تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َلَعـَن اللَّ
َ
ـی أ َوَصَبـْرَت َحتَّ
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نماید. ملحق  دوزخ  درك  به  را  آنان  و  آخرین  و 

و  باشم  بى میل  اینکه  باب  از  نه  فرارسیدهاست  من  بازگشت  هنگام  اکنون  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

مى نمایم. سالم  شما  بر  و  مى سپارم  خدا  به  را  شما  کنم،  عوض  شما  با  را  دیگرى  بخواهم  و  نباشم  مشتاق 

به خدا و رسول و به آنچه آورده است و بر آن راهنمایى نموده ایمان دارم، خداوندا ما را از شاهدان و 

گواهان بنوبس. خداوندا این زیارتم را آخرین زیارت من قرار مده، و بازگشت به سوى او را براى همیشه 

محشور  حضرت  آن  با  مرا  گرفتى  مرا  جان  چون  و  گردان  من  روزى  هستم  حیات  قید  در  که  مادامى  تا 

گردان و میان من و او در بهشت سرشار از نعمت ها جمع نما.

۱. المزار الکبیر : ص۵۱۷ ، بحار االنوار: ۲۵۶/۱۰۱ ح۴۰ ، مستدرک: ۲۲۶/۱۰ .

ْلَحَقُهـْم ِبَدْرِك اْلَجِحیِم.
َ
یَن، َوأ ِخِر َواْالٰ

دارى  دوست  که  مقدارى  به  آن  مسجد  در  مستحبى  نماز  سپس 
بخوان و بازگرد. 

و چون خواستى وداع کنى با سید و سرور ما حضرت اباعبد اهللا 
هنگام بازگشت در کنار قبر آن حضرت بایست همان طور که 

در ابتدا ایستادى و بگو:
ِغٍب  في، َغْیَر راٰ ُن اْنِصراٰ واٰ

َ
ِه، ٰهذاٰ أ بٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َمْوٰالَي یٰا أ َالسَّ

ـٰالَم  َعَلْیَك السَّ
ُ
ْقَرأ
َ
ـَه َوأ ْسـَتْوِدُعَك اللَّ

َ
َعْنـَك، َوٰال ُمْسـَتْبِدٍل ِبـَك َغْیَرَك، َوأ

ُهـمَّ اْکُتْبنٰا  للَّ
َ
ُسـوِل، َوِبمـٰا ِجْئـَت ِبِه، َوَدَلْلـَت َعَلْیـِه، أ ـِه َوِبالرَّ آَمنّـا ِباللَّ

یٰاَرِتِه،  ـي ِبِز یٰاَرتـي ٰهِذِه آِخـَر اْلَعْهِد ِمنِّ ُهـمَّ ٰالَتْجَعَل ِز للَّ
َ
َمـَع الّشـاِهِدیَن. أ

ْیَتِنـي َفاْحُشـْرِني َمَعـُه،  ْحَیْیَتِنـي، َفـِإذاٰ َتَوفَّ
َ
َبـدًا مـٰا أ

َ
َواْرُزْقِنـي اْلَعـْوَد ِإَلْیـِه أ

ِعیِم.(۱) َواْجَمـْع َبْینـي َوَبْیَنُه في َجّنـاِت النَّ
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7 ݑ ݐ ݓ ݖ  ݐ    ّ
اختالف کرده اند در زیارتگاه سر مبارک امام حسین7:

۱ ـ مشـهورترین اقوال این اسـت که آن را به همراه اسـیران به مدینه برگرداندند 
و سـپس به کربال بازگردانده شـد و به جسـد شریف ملحق گردید.

۲ ـ در مدینه کنار قبر مادرش حضرت فاطمه3 دفن شد.
۳ ـ در بقیع کنار قبر جّده اش فاطمه بنت اسد دفن شد.

۴ـ  سـر مبـارک امـام حسـین7 در خزانـه یزید یافـت شـد، آن را کفن کرده 
و در دمشـق کنـار بـاب فرادیس دفـن نمودند.

۵ ـ در دمشق در دار االماره دفن شد.
۶ ـ در مسـجد رّقـه، هنگامـی کـه سـر مبـارک امـام7 در مقابـل یزیـد بـن 
معاویـه لعنـه اللـه قـرار گرفـت گفـت: آن را می فرسـتم به سـوی آل ابـی معیط و 
آن ها در رقه بودند، آن را فرسـتاد به سـوی آنان و آن ها در بعضی از خانه هایشـان 

دفـن کردنـد، سـپس آن خانـه به مسـجد جامع ملحق شـد.
۷ـ  خلفـای فاطمییـن آن را از بـاب فرادیـس بـه عسـقالن نقـل نمودند سـپس 
بـه قاهـره در مصـر منتقـل کردنـد و اکنـون در آنجـا اسـت و بـرای آن حـرم و 

زیارتگاهـی اسـت عظیـم و زیـارت می شـود.
۸ ـ کلینـی1 از امـام صادق7 روایت کرده اسـت که سـر مبـارک امام7 

در نجف امیرالمؤمنین7 دفن شـده اسـت.
۹ ـ در پشت کوفه پایین قبر امیرالمؤمنین7 دفن شده است.

۱۰ ـ در کوفه در مسجد حّنانه دفن شده است.
۱۱ـ  عمـر بـن عبـد العزیـز خزانه یزید را تفّحص نموده و سـر مبـارک امام7 
را در صندوقـی یافتـه و آن را بـه مدینـه بازگردانیـده و در مسـجد پیامبـر9 کنار 

قبـر جّدش رسـول خدا دفن شـده اسـت.
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۱. جّنات ثمانیة: ص۵۲۷.

۱۲ ـ سـر مبـارک امـام7 بـه جسـد مطهـر، و جسـد مطهـر بـه سـر مبـارک 
امـام7 ملحق شـده اسـت. حضـرت علی بن الحسـین8 با طـی االرض بعد 
از سـه روز رفتـه و سـر مبـارک را بـه همـراه داشـته اسـت و آن را بـه جسـد مطهر 

ملحـق کـرده و در آن جـا دفن شـده اسـت.
شـام  از  کربـال  شـهر  بـه  امـام7  مبـارک  سـر  اسـت:  گفتـه  الهـدی  علـم 

اسـت. گشـته  ضمیمـه  آن  بـه  و  شـده  بازگردانـده 
شـیخ طوسـی گفتـه اسـت: هنگامـی که اهـل بیت امام حسـین7 بـه کربال 

مراجعـت کردنـد در زیـارت اربعین سـر مبـارک را در آنجا دفـن نمودند.
مؤّلـف گویـد: سـر مبـارک یا جسـد مطهرش در هـر کجا که باشـد در قلوب 
و ضمائـر و سـینه و خاطـر دوسـتانش منـزل دارد، همـان طـور کـه امـام عصـر ما 

حضـرت حجـة بـن العسـکری7 در زیارتش فرموده اسـت: 
ٰالُه َقبرُه».(۱) ٰالُم َعَلیَك یٰا َمْن في ُقُلوِب َمْن واٰ «السَّ

دوستانش  و  موالیان  دل هاى  در  او  قبر  که  کسى  اى  تو  بر  سالم 
مى باشد.

ݐ ݑ  ݐ ݔ    ݑ   ݔ (۲۴) ݐ
صاحب کتاب «کتاب في األدعیة والزیارات» می گوید: 

اگـر می خواهـی امـام حسـین7 را در ایـن مـکان شـریفـ  یعنـی حـرم امام 
رضـا7ـ  زیـارت کنـی نّیت کن زیـارت آن حضرت را و روی خود را به سـوی 

قبـر آن حضرت نمـا و بگو:

۱۱۷ 
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سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  اوصیاء،  سرور  و  سید  پسر  اى  و  امیرالمؤمنین  پسر  اى  تو  بر 

امامان  پدر  اى  تو  بر  سالم  عالم،  بانوان  سرور  زهرا  فاطمه  پسر  اى 

سالم  ریزان،  اشک  کشته  اى  تو  بر  سالم  شده،  هدایت  و  هدایتگر 

پدرت،  و  جّد  بر  و  تو  بر  سالم  مصیبت.  صاحب  اى  تو  بر 

امامان  بر  و  تو  بر  سالم  برادرت،  و  مادر  بر  و  تو  بر  سالم 

تو. ذرّیۀ  از 

شهادت مى دهم که خداوند به سبب تو خاك را پاك و محترم گردانید و به سیله تو کتاب را واضح 

نمود، و ثواب و پاداش را برایت بسیار فرمود و به سبب تو مصیبت دیده را عظیم گردانید، و قرار داد تو را و 

پدر و جّد و برادر و مادر و فرزندانت را عبرت براى صاحبان عقل و خرد. 

متوجه  شما  سوى  به  را  سالم  کتاب،  کنندگان  تالوت  پربرکت،  پاکان  پسر  اى 

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  یَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َواْبَن َسـیِّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ َالسَّ

ِة  ِئمَّ َبا اْالَ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا أ َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ ِء، َسـیِّ ْهراٰ َیاْبـَن فٰاِطَمَة الزَّ

ـٰالُم  ْمَعِة الّسـاِکَبِة، َالسَّ یَع الدَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َصِر یـَن، َالسَّ اْلهٰاِدیـَن اْلَمْهِدیِّ

ِبیَك، 
َ
َك َوأ ـٰالُم َعَلْیَك َوَعلٰی َجـدِّ َعَلْیـَك یـٰا صٰاِحَب اْلُمِصیَبـِة الّراِتَبِة، َالسَّ

ِة ِمْن  ِئمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلـی اْالَ ِخیَك، َالسَّ
َ
ـَك َوأ مِّ

ُ
ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلـٰی أ َالسَّ

َوَبِنیَك. ِتـَك  یَّ ُذرِّ

ــٰاَب، َو  ــَك اْلِکت ْوَضــَح ِب
َ
َب، َو أ ــراٰ ــَك التُّ ــُه ِب ــَب اللَّ ــْد َطیَّ ْشــَهُد َلَق

َ
أ

َك  بــٰاَك َو َجدَّ
َ
ْعَظَم ِبــَك اْلُمصــٰاَب، َو َجَعَلَك َو أ

َ
َب، َوأ ــواٰ ْجــَزَل َلــَك الثَّ

َ
أ

ْلبــٰاِب. ــَك َو َبِنیــَك ِعْبــَرًة ِالُولــي اْالَ خــٰاَك و ُامِّ
َ
َو أ

ْهُت َسـالمي ِإَلْیَك  َیاْبـَن اْلَمیٰاِمیـِن اْالَْطیـٰاِب، َالّتاِلیـَن اْلِکتـٰاَب، َوجَّ
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شما،  به  متمایل  را  مردم  از  دل هایى  داد  قرار  و  ـ  باد.  شما  بر  او  سالم  و  خدا  درود  ـ  ساختم 

هر کسى به شما تمسک کرد و به سوى شما پناه آورد نا امید و محرم نگردید، درود خدا و سالم او بر شما.

بودم  شما  با  کاش  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  من  سرور  اى  شما  بر  سالم 

و به سعادت و رستگارى بزرگ نائل مى شدم.

رحل  جوارت  در  و  فرودآمدند  تو  درگاه  به  که  پاکى  ارواح  بر  و  اهللا  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

ـِه َوَسـالُمُه َعَلْیـَك، َوَجَعـَل أفِئَدًة ِمـَن الّناِس َتهـوي إَلْیَك،  ُت اللَّ َصَلـواٰ

ـِه َوَسـٰالُمُه َعَلْیَك. ُت اللَّ  إلیـَك، َصَلواٰ
َ
ـَك ِبـَك َوَلَجأ مـٰا خـٰاَب َمْن َتَمسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، یـٰا َلْیَتنـي ُکْنـُت  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا سـٰاَدِتي، َوَرْحَمـُة اللَّ َالسَّ

ُفـوَز َفـْوزًا َعِظیمـًا.(۱)
َ
َمَعُکـْم َفأ

ݔ  ݓ   ݔ  ݑ  ݔ (۲۵)ݐ
ݐ ݓ   ݑ   ݐ    

صاحب کتاب «روضة االذکار»(۲) در زیارت حضرت رضا7 می گوید:
بعـد از آن مـی روی پشـت سـر مبـارک و بـه سـوی قبـر امام حسـین7 توجه 

می کنـی و می گویـی:

ـْت ِبِفنٰاِئَك،  ِتي َحلَّ ِح الَّ ـِه، َوَعَلـی اْالَْرواٰ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ َالسَّ

۱. کتـاٌب فـي األدعیـة والزیـارات (مخطـوط) : ص۷۲ . در زیـارت ۲۲، ایـن زیـارت را از سـید نقل کردیـم، با اختالف 
محّمـد  القـدر  جلیـل  عالـم  اثـر  األذکار  روضـة  کتـاب   .۲ زیادی که با هم دارند. 
محّمـد تبریـزی اسـت، و از کتاب هایـی اسـت کـه تـا کنـون مخطـوط باقـی مانـده، و در بعضـی از کتابخانه هـای 
نجـف اشـرف موجـود اسـت. گنج هـای گرانبهایـی از علمای بزرگ شـیعه وجـود دارد کـه در بعضـی کتابخانه های 
بـزرگ دنیـا نگهـداری می شـود و تـا کنـون چـاپ نشـده اسـت، یکـی از آن آثـار ارزشـمندکتاب روضـة األذکار اسـت.

۱۱۸ 
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۵۳۱

۱. صحیفۀ رضویه: ۵۲۰، به نقل از روضة األذکار (المخطوط) : ۶۷ .

روز  و  شب  و  هستم  باقى  که  مادامى  تا  همیشه  خدا  سالم  من  طرف  از  باد  تو  بر  اقکندند،  اقامت 

حسن  امام  بر  سالم  ندهد،  قرار  من  زیارت  آخرین  را  زیارت  این  خداوند  و  است،  باقى 

بر  و  حسین  امام  اوالد  بر  و  الحسین  بن  على  بر  و  حسین  امام  و   

حسین. امام  قاتل  بر  خدا  لعنت  و  حسین:  امام  اصحاب 

خداوندا لعنت کن اولین ستمگرى را که ظلم کرد در حّق محّمد و آل محّمد: و آخرین کسى که از او پیروى 

کرد در ظلم کردن، خداوندا لعنت کن گروهى را که علیه امام حسین7 تالش کردند و بر کشتن آن حضرت 

همکارى نمودند و هم پیمان شدند و پیروى کردند، خداوندا همۀ آنان را لعنت نما.

امیرالمؤمنین،  پسر  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

ْیُل  َبـدًا مٰا َبِقیـُت َوَبِقـَي اللَّ
َ
ِه أ ـي َسـٰالُم اللَّ نٰاَخـْت ِبَرْحِلـَك، َعَلْیـَك ِمنِّ

َ
َوأ

ـٰالُم َعَلی اْلَحَسـِن  یٰاَرِتُکْم، َالسَّ ُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِز هـٰاُر، َوٰال َجَعَلـُه اللَّ َوالنَّ

ْوٰالِد اْلُحَسـْیِن َوَعَلـی 
َ
ْبـِن اْلُحَسـْیِن َوَعلـٰی أ َعِلـيِّ  َواْلُحَسـْیِن، َوَعلـٰی 

ِه َعلـٰی قٰاِتِل اْلُحَسـْیِن. ْصحـٰاِب اْلُحَسـْیِن، َوَلْعَنـُة اللَّ
َ
أ

ٍد، َوآِخـَر تٰاِبٍع َلُه  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َل ظٰاِلٍم َظَلـَم َحقَّ ُمَحمَّ  وَّ

َ
ُهـمَّ اْلَعـْن أ للَّ

َ
أ

ِتي جٰاَهَدِت اْلُحَسـْیَن، َوشـٰاَیَعْت  ُهمَّ اْلَعـِن اْلِعصٰاَبـَة الَّ للَّ
َ
َعَلـی ٰذِلـَك. أ

ُهمَّ اْلَعْنُهـْم َجِمیعًا.(۱) للَّ
َ
َوبٰاَیَعـْت َوتٰاَبَعْت َعلـٰی َقْتِلـِه. أ

ݐ ݐّ ݓ  ݔ   ݑ   ݔ (۲۶) ݐ
عّالمۀ مجلسی1 از شیخ محّمد بن مشهدی نقل کرده است که روایت شده 
از موالی ما امام صادق7 که زیارت کرد حضرت اباعبد الله الحسین7 را در 

مسجد حّنانه و چهار رکعت نماز خواند و زیارت این است:
ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، 

َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

۱۱۹ 
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۵۳۲

سالم  عالم،  بانوان  سرور  طاهره،  صدیقه  حضرت  پسر  اى  تو  بر  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  اهللا  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر 

و  بدى ها  از  و  فرمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  شهادت 

سزاوار  که  گونه  آن  خدا  راه  در  و  نمودى  تالوت  است  شایسته  که  آنگونه  را  کتاب  و  کردى  نهى  زشتى ها 

گفتى  وداع  را  فانى  دار  تا  نمودى  صبر  ثواب  و  اجر  امید  به  آن  کنار  در  اذیت ها  بر  و  فرمودى،  جهاد  است 

و شهادت مى دهم آنان که با تو مخالفت نمودند و جنگ کردند و کسانى که تو را رها کردند و یارى ننمودند 

و کسانى که تو را کشتند به زبان پیامبر اّمى ملعون هستند و هر که افترا (بر خدا و رسول) بندد (به دروغ 

چیزى را به آن ها نسبت دهد) زیانکار است، خدا لعنت کند ظلم کنندگان به شما را از اولین و آخرین و عذاب 

گرداند. چندان  دو  آن  بر  را  دردناك 

و  تو  حق  به  عارف  که  حالى  در  زیارتت  به  آمده ام  خد،  رسول  فرزند  اى  من،  موالى  اى 

گمراهى  به  و  آگاهم  هستید  آن  بر  شما  که  هدایتى  به  هستم  دشمنانت  دشمن  و  دوستانت  دوست 

ـٰالُم  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ یَقِة الّطاِهَرِة، َسـیِّ دِّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن الصِّ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـِه، َوَرْحَمُة اللَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
َعَلْیـَك یٰا َمْوٰالَي یـٰا أ

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ٰالَة، َوآَتْیـَت الزَّ َقْمَت الصَّ

َ
ـَك َقْد أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوَتَلـْوَت اْلِکتـٰاَب َحـقَّ ِتٰالَوِتـِه، َوجٰاَهـْدَت ِفـي 

تٰاَك 
َ
ـِه َحـقَّ ِجهـٰاِدِه، َوَصَبـْرَت َعَلی اْالَذٰی ِفـي َجْنِبِه ُمْحَتِسـبًا، َحّتـٰی أ اللَّ

ِذیـَن َخَذُلـوَك،  نَّ الَّ
َ
ُبـوَك، َوأ ِذیـَن خٰاَلُفـوَك َوحٰاَر نَّ الَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
اْلَیِقیـُن. َوأ

، َوَقـْد خـٰاَب َمِن  ـيِّ مِّ ِبـيِّ اْالُ ِذیـَن َقَتُلـوَك، َمْلُعوُنـوَن َعلـٰی ِلسـٰاِن النَّ َوالَّ

یـَن، َوضٰاَعَف  ِخِر  ِلیـَن َواْالٰ

 وَّ

ـُه الّظاِلِمیـَن َلُکـْم ِمـَن اْالَ اْفَتـرٰی، َلَعـَن اللَّ

ِلیَم. اْالَ َب  اْلَعـذاٰ َعَلْیِهـُم 

ِلیـًا  ُمواٰ ـَك،  ِبَحقِّ عٰاِرفـًا  ِئـرًا  زاٰ ـِه،  اللَّ َرُسـوِل  َیاْبـَن  َمـْوٰالَي  یـٰا  َتْیُتـَك 
َ
أ

ْنـَت َعَلْیـِه، 
َ
ـِذي أ ْوِلیاِئـَك، ُمعٰاِدیـًا ِالَْعداِئـَك، ُمْسـَتْبِصرًا ِباْلُهـَدی الَّ ِالَ



 ݔ
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۵۳۳

۲. سورۀ آل عمران، آیه۵۳. ۱. هدیة الزائرین وبهجة الناظرین: ص۲۸۷. 

سالم  تو  بر  و  مى سپارم  خدا  به  را  تو  باد،  تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم 

کرده راهنمایى  آن  بر  و  آورده  آنچه  به  و  آورده  ایمان  رسول  و  خدا  به  مى گویم، 

مده،  قرار  او  و  ما  دیدار  آخرین  را  آن  خداوندا  بنویس»  گواهان  با  را  ما  پس  کردیم  پیروى  رسول  «از 

خداوندا از تو درخواست مى کنیم که ما را به محبت او نفعى ببخش، خداوندا او را به مقام محمود مبعوث 

فرما و به سبب آن دین خود را یارى فرما و دشمنت را به قتل برسان و کسانى که براى آل محّمد: جنگى 

کن. شفاعت  پروردگارت  نزد  من  براى  پس  هستم،  آشنا  کند  مخالفت  شما  با  که  کسى 

ـَك. بِّ َر ِعْنـَد  لـي  َفاْشـَفْع  خٰاَلَفـَك،  َمـْن  ِبَضٰالَلـِة  عٰاِرفـًا 

حـرم  در  کـه  اسـت  مناسـب  زیـارت  ایـن  اسـت:  گفتـه  قمـی1  محـّدث 
شـود.(۱) خوانـده  حضـرت  آن  مبـارک  سـر  بـاالی  امیرالمؤمنیـن7 

***

ݔ ݑ   ݐ ݓ    (۲۷)
ابـن قولویـه1 در کامـل الزیـارات از یوسـف کناسـی روایت کرده اسـت که 

گفت: امـام صـادق7 فرمودند: 
هرگاه خواستى با حضرت حسین بن على8 وداع کنى، بگو:

 َعَلْیَك 
ُ
ْقـَرأ

َ
َه، َوأ ْسـَتْوِدُعَك اللَّ

َ
ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، أ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمُة اللَّ َالسَّ

ُسـوِل، َوِبمـٰا ِجْئـَت ِبـِه، َوَدَلْلـَت َعَلْیـِه، ـِه َوِبالرَّ ـٰالَم، آَمّنـا ِباللَّ السَّ

َتْجَعْلـُه  الٰ ُهـمَّ  للَّ
َ
أ الّشـاِهِدیَن)(۲).  َمـَع  َفاْکُتْبنـٰا  ُسـوَل  الرَّ َبْعَنـا  (َواتَّ

ُهمَّ اْبَعْثُه َمقٰامًا  للَّ
َ
ِه. أ ْن َتْنَفَعنٰا ِبُحبِّ

َ
ُلَك أ

َ
ُهمَّ ِإّنا َنْسـأ للَّ

َ
آِخَر اْلَعْهِد ِمّنا َوِمْنُه. أ

بًا  َك، َوُتِبیُر ِبـِه َمْن َنَصـَب َحْر َمْحُمـودًا َتْنُصـُر ِبـِه ِدیَنـَك، َوَتْقُتـُل ِبِه َعـُدوَّ

۱۲۰ 
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نمى کنى، وعده  خالف  هرگز  تو  و  فرموده اى  وعده  را  آن  تو  که  گردان،  نابود  نمودند  برپا 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و 

و  راه  بر  و  کردید  جهاد  خدا  راه  در  هستید،  نژاد  نیک  و  اصالت  با  شهیدان  شما  که  مى دهم  شهادت 

گرفته  پیشى  شما  ـ  باد  خاندانش  و  او  بر  فراوان  سالم  و  خدا  د  درو  ـ  شدید  کشته  خدا  رسول  روش 

هستید.  خدا  رسول  یاران  و  خدا  یاران  شما  که  مى دهم  شهادت  اید،  کننده  یارى  و  کننده  هجرت 

و  مى دارید  دوست  که  را  آنچه  شما  به  داد  نشان  و  نمود  وفا  وعده اش  به  که  را  خداى  سپاس  و  حمد  پس 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  محّمد  حضرت  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  خدا  درود 

خداوندا مرا در دنیا از یاد نعمتت مشغول مساز، نه به زیادتى نعمت که شگفتى هاى زیبایى آن ها مرا غافل 

نماید و درخشش زینت آن مرا فریفته سازد، ونه به کمى نعمت که رنج کمبود آن به عملم ضرر وارد کند و 

اندوه آن سینه ام را پر کند، از نعمتت آن قدر مرحمت کن که مرا از شرار خلق بى نیاز سازد و آن قدر که 

کفاف باشد و به سبب آن بتوانم به خشنودى تو نائل شوم، اى مهربان ترین مهربانان.

ْنـَت ٰالُتْخِلـُف اْلِمیعٰاَد.
َ
ـٍد، َفِإنَّـَك َوَعْدَتـُه ٰذِلـَك، َوأ ِالِل ُمَحمَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَّ َوالسَّ

ـِه، َوُقِتْلُتـْم  ُء ُنَجبـٰاُء، جٰاَهْدُتـْم فـي َسـِبیِل اللَّ ـُکْمْ ُشـَهداٰ نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ْنُتُم 
َ
َم َتْسـِلیمًا، أ ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه َوَسـلَّ ی اللَّ ـِه، َصلَّ َعلـٰی ِمْنهـٰاِج َرُسـوِل اللَّ

ْنصٰاُر 
َ
ـِه َوأ ْنصـٰاُر اللَّ

َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنصـٰاُر، أ الّسـاِبُقوَن َواْلُمهٰاِجـُروَن َواْالَ

ی  ـوَن، َوَصلَّ ُکْم مٰا ُتِحبُّ راٰ
َ
ـذي َصَدَقُکْم َوْعـَدُه، َوأ ِه الَّ َرُسـوِلِه، َفاْلَحْمـُد ِللَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. ـٍد، َوَرْحَمـُة اللَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـُه َعَلـی ُمَحمَّ اللَّ

ْنیـٰا َعـْن ِذْکـِر ِنْعَمِتـَك ٰال ِبِإْکثـٰاٍر ُتْلِهیَنـي  ُهـمَّ ٰالَتْشـَغْلِني ِفـي الدُّ للَّ
َ
أ

یَنِتهـٰا، َوٰال ِبِإْقـٰالٍل َیُضـرُّ ِبَعَمِلـي  ُت ِز َعجٰاِئـُب َبْهَجِتهـٰا، َوَتْفِتَنِنـي َزَهـراٰ

ِر  ِشـراٰ َعـْن  ِغنـًی  ٰذِلـَك  ِمـْن  ْعِطِنـي 
َ
أ ـُه،  َهمُّ َصـْدري  َوَیْمـَالُ  ُه،  َکـدُّ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن،
َ
نـٰاُل ِبـِه ِرضٰاَك یـٰا أ

َ
َخْلِقـَك، َوَبٰالغـًا أ



ݒ ݑݓ   ݓ 
  

۵۳۵

آن  خوب  و  پاك  بیت  اهل  بر  و  اهللا  عبد  بن  محّمد  حضرت  او  رسول  بر  خدا  درود  و 

باد. آنان  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  حضرت 

در  و  گردان،  شریک  آنها  با  مرا  و  مده  قرار  آنان  به  نسبت  زیارت  آخرین  را  زیارتم  این  خداوندا 

حجت  و  پیامبرت  دختر  پسر  نموده اند  یارى  آن ها  آنکه  مقابل  در  نموده اى  آن ها  به  که  شایسته اى  عطاى 

خداوندا  گردان،  آن ها  داخل  نیز  مرا  حضرت،  آن  همراه  به  تو  راه  در  نموده اند  جهاد  و  را  خلق  بر 

هستند». نیکویى  همراهان  و  رفیقان  آن ها  «که  نما  جمع  صالحین  و  شهدا  با  بهشتت  در  را  آن ها  و  ما 

گردان  من  روزى  را  آنان  سوى  به  بازگشت  خداوندا  مى نمایم،  سالم  شما  بر  و  مى سپارم  خدا  رابه  شما 

مهربانان. مهربان ترین  اى  فرما،  محشور  آنان  با  مرا  و 

۲. سورۀ نساء، آیه ۶۹ . ۱ . کامل الزیارات : ص۴۳۵ ح۱ . 
۳. کامل الزیارات : ص۴۴۳ ح۱ .

ْهـِل َبْیِتـِه 
َ
ـِه، َوَعلـٰی أ ـِد ْبـِن َعْبـِد اللَّ ـُه َعلـٰی َرُسـوِلِه ُمَحمَّ ـی اللَّ َوَصلَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه.(۱) ِبیـَن اْالَْخیـٰاِر، َوَرْحَمـُة اللَّ یِّ الطَّ

ݒ ݓ  ݑ ݓ     (۲۸)
ابن قولویه در کامل الزیارات گفته است: در وداع قبور شهداء: بگو:

ْشـرِْکِني َمَعُهْم، 
َ
یٰاَرِتـي ِإّیاُهـْم، َوأ ُهـمَّ ٰالَتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ

ـَك،  ْعَطْیَتُهـْم، َعلـٰی َنْصِرِهـِم اْبـَن ِبْنـِت َنِبیِّ
َ
ْدِخْلنـي فـي صٰاِلـِح مـٰا أ

َ
َوأ

ُهـمَّ اْجَمْعنٰا  للَّ
َ
َتـَك َعلـٰی َخْلِقـَك، َوِجهٰاِدِهـْم َمَعُه فـي َسـِبیِلَك. أ َوُحجَّ

وٰلِئـَك َرِفیقًا )(۲)
ُ
ِء َوالّصاِلِحیَن (َوَحُسـَن أ ـَهداٰ ِتَك َمَع الشُّ َوِإّیاُهـْم في َجنَّ

ُهـمَّ اْرُزْقِني اْلَعـْوَد ِإَلْیِهْم،  للَّ
َ
ـٰالَم. أ  َعَلْیُکُم السَّ

ُ
ْقَرأ
َ
ـَه، َوأ ْسـَتْوِدُعُکُم اللَّ

َ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.(۳)
َ
َواْحُشـْرِني َمَعُهْم، یٰا أ

۱۲۱ 
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۵۳۶

۱.  در مصباح الزائر این گونه اسـت: ذکر وداع حضرت علی بن الحسـین8 و شـهدای آنجا رحمة الله علیهم.
۲. سورۀ نساء، آیه۶۹.

قرار  آنان  به  نسبت  زیارت  آخرین  را  زیارتم  این  خداوندا  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  شما  بر  سالم 

پیامبرت  پسر  آن ها،  آنکه  مقابل  در  نموده اى،  آن ها  به  که  شایسته اى  عطاى  در  آن ها  با  مرا  و  مده 

ما  خداوندا،  گردان.  شریک  نمودند،  جهاد  حضرت  آن  همراه  به  و  یارى،  را  خلقت  بر  حّجتت  و 

هستند».  خوبى  همراهان  و  رفیقان  آن ها  «که  نما  جمع  صالحان  و  هدا  باش  بهشتت  در  را  آن ها  و 

شما را به خدا مى سپارم و بر شما سالم مى نمایم، خداوندا بازگشت به سوى آنان را روزى من گردان، 

مهربانان. مهربان ترین  اى  محشورفرما،  آنان  با  مرا  و 

محّمد  حرمت  به  و  محّمد:  آل  و  محّمد  حّق  به  مى خواهم  تو  از  خداوندا 

(۱) ݒ ݓ  ݔ     (۲۹)
سپس روی خود را برگردان به طرف قبور شهدا و با آنان وداع کن و بگو:

ُهمَّ ٰالَتْجَعْلُه آِخـَر اْلَعْهِد ِمْن  للَّ
َ
ِه َوَبَرکٰاُتـُه. أ ـٰالُم َعَلْیُکـْم َوَرْحَمُة اللَّ َالسَّ

ْعَطْیَتُهْم َعلـٰی ُنْصَرِتِهِم 
َ
ْشـرِْکِني َمَعُهْم ِفـي صٰاِلِح مـٰا أ

َ
یٰاَرِتـي ِإّیاُهـْم، َوأ ِز

ُهـمَّ اْجَمْعنٰا  للَّ
َ
َتـَك َعلـٰی َخْلِقـَك، َوِجهٰاِدِهـْم َمَعـُه. أ ـَك، َوُحجَّ اْبـَن َنِبیِّ

وَلِئَك َرِفیقًا)(۲)
ُ
ِء َوالّصاِلِحیَن، (َوَحُسـَن أ ـَهداٰ ِتَك َمَع الشُّ َوِإّیاُهـْم في َجنَّ

ُهـمَّ اْرُزْقِني اْلَعـْوَد ِإَلْیِهْم،  للَّ
َ
ـٰالَم. أ  َعَلْیُکُم السَّ

ُ
ْقَرأ
َ
ـَه، َوأ ْسـَتْوِدُعُکُم اللَّ

َ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.  
َ
َواْحُشـْرِني َمَعُهْم، یٰا أ

سـپس خـارج شـو و روی خـود از قبـر مطهـر بـر مگـردان تـا از نظر تـو پنهان 
گـردد و نزدیـک در بایسـت و رو بـه قبلـه کـن و بگو: 

ـٍد  ُمَحمَّ َوِبُحْرَمـِة  ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ ِبَحـقِّ  ْسـَئُلَك 
َ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

۱۲۲ 
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۵۳۷

۱. سورۀ نساء، آیه۳۲.

درود  که  محّمد:  آل  و  محّمد  براى  داده اى  قرار  که  مقامى  و  شأن  به  و  محّمد:  آل  و 

دهى  پاداش  را  تالشم  و  سعى  و  بپذیرى  را  عملم  و  محّمد:  آل  و  محّمد  بر  فرستى 

نیکى  به  و  ندهى  قرار  زیارتم  آخرین  را  زیارت  این  و  بشناسانى،  من  به  دعایم  تمام  در  را  اجابت  و 

و  بشناسانى،  من  به  دنیا  و  دین  در  را  زیارتش  برکت  و  بازگردانى  حضرت  آن  سوى  به  مرا  تقوا  و 

گسترده  روزى  مرا  گردان  روزى  و  خود،  پاك  و  افزون  و  گسترده  و  وسیع  فضل  از  بخشى  وسعت  من  بر 

قرارده  و  مخلوق،  از  یکى  از  مّنت  بدون  و  تعب  و  رنج  بدون  ریزن  شتابان  فراوان  حالل 

فرمودى:  تو  که  خودت،  بخشش  و  عطا  از  فراوان  و  خودت  فضل  از  گسترده  را  آن 

مى نمایم،  درخواست  تو  ُپِر  دست  از  و  مى خواهم  تو  فضل  از  من  او»  فضل  از  بخواهید  خدا  «از 

پایان  تا  و  کن  چندان  دو  برایم  را  عطایت  ناتوانم  و  ضعیف  من  بازمگردان،  محروم  مرا  پس 

بیشترین  کرده اى  مرحمت  بندگانت  بر  که  نعمتى  هر  در  من  براى  و  ببخش،  عافیت  من  بر  عمرم 

نصیب را مرحمت فرما و مرا بهتر از آنچه اکنون هستم قرار بده، و آنچه را که به سوى آن مى پیوندم بهتر از آنچه 

َي  ْن ُتَصلِّ
َ
ـٍد، أ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـِذي َجَعْلـَت ِلُمَحمَّ ِن الَّ

ْ
ـأ ـٍد، َوِبالشَّ َوآِل ُمَحمَّ

َفِني  ـَل َعَملي، َوَتْشـُکَر َسـْعِیي، َوُتَعرِّ ْن َتَتَقبَّ
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ـي ِبـِه، َواْرُدْدِني  جٰاَبـَة فـي َجِمیـِع ُدعٰاِئـي، َوٰالَتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمنِّ اْالِ

ْوِسـْع َعَليَّ 
َ
ْنیٰا، َوأ یـِن َوالدُّ یٰاَرِتـِه ِفي الدِّ ْفِنـي َبَرَکَة ِز ِإَلْیـِه ِبِبـرٍّ َوَتْقـوٰی، َوَعرِّ

ِسـعًا  ـِب، َواْرُزْقِني ِرْزقًا واٰ یِّ ِسـِع اْلفٰاِضـِل اْلُمْفِضـِل الطَّ ِمـْن َفْضِلـَك اْلواٰ

َحـٍد 
َ
، َوٰال َمـنٍّ ِمـْن أ َحـٰالًال، َکِثیـرًا عٰاِجـًال، َصّبـًا َصّبـًا، ِمـْن َغْیـِر َکـدٍّ

ِتـَك، َفِإنََّك  ِسـعًا ِمـْن َفْضِلـَك، َوَکِثیرًا ِمـْن َعِطیَّ ِمـْن َخْلِقـَك، َواْجَعْلُه واٰ

ُل، َوِمـْن َیِدَك 
َ
ْسـأ

َ
ـَه ِمـْن َفْضِلـِه)(۱)، َفِمـْن َفْضِلَك أ ُقْلـَت: (َواْسـَئُلوا اللَّ

ِنـي خٰاِئبـًا، َفِإنِّـي َضِعیـٌف َفضٰاِعْف لـي، َوعٰاِفِني  ُل، َفٰالَتُردَّ
َ
ْسـأ

َ
اْلَمِلیَئـِة أ

ْوَفَر 
َ
ْنَعْمَتهٰا َعلٰی ِعبـٰاِدَك أ

َ
َجِلـي، َواْجَعْل لي فـي ُکلِّ ِنْعَمـٍة أ

َ
ِإلـٰی ُمْنَتهـی أ

ِصیـُر ِإَلْیـِه َخْیرًا 
َ
ِصیـِب. َواْجَعْلِنـي َخْیـرًا ِمّمـا أَنـا َعَلْیـِه، َواْجَعـْل مٰا أ النَّ
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۵۳۸

از من قطع مى گردد قرار بده، و نهان و باطنم را بهتر از عیان و آشکارم قرار بده، و مرا پناه بده از اینکه مردم در 

من خیرى ببینند در حالى که درمن خیرى نباشد، و روزى من گردان از تجارت آنچه رزق آن گسترده تر است.

اى سرور من، مرا و اهل و عیالم را روزى واسع مرحمت کن و بدان ما را از مردمان دون بى نیاز گردان و 

براى احدى از بندگان در آن مّنتى قرار مده و مرا از کسانى قرار بده که دعوت تو را اجابت نمودند و به وعده 

تو ایمان آوردند و امر تو را متابعت نمودند، و مرا از محروم ترین میهمانان و زائران پسر پیامبرت قرار مده، 

که  درحالى  موفق  و  رستگار  بازگردان  مرا  و  آخرت،  و  دنیا  رسوایى  و  فقر  از  ده  پناه  مرا  و 

مى گردانى،  باز  را  خود  اولیاى  زوار  از  یکى  که  وضعى  بهترین  به  فرموده اى  اجابت  را  دعاهایم 

نرساندى  اجابت  به  برایم  را  آن  اگر  و  مده،  قرار  آنان  زیارت  آخرین  را  زیارت  این  و 

بازگشت  هنگام  اکنون  گردد،  دور  پیامبرت  پسر  از  خانه ام  آنکه  از  پیش  شو  راضى  من  از  و  بیامرز،  مرا 

ایشان  و  شما  و  نیستم  شما  دوستان  و  شما  از  گردان  روى  که  حالى  در  دهید  اجازه  من  به  اگر  فرارسیده  من 

کرد. نخواهم  عوض  دیگران  با  هرگز  را 

ْن 
َ
ِعْذِنـي ِمْن أ

َ
یَرِتي َخْیرًا ِمـْن َعٰالِنَیِتي، َوأ ـي، َواْجَعْل َسـِر ِمّمـا َیْنَقِطُع َعنِّ

ْوَسـَعهٰا ِرْزقًا.
َ
جٰاَرِة أ ، َواْرُزْقِني ِمـَن التِّ َیـَری الّنـاُس ِفيَّ َخْیـرًا َوٰال َخْیَر ِفـيَّ

ِسـٍع، ُتْغِنینٰا ِبِه َعـْن ُدنـٰاِة َخْلِقَك،  ِدي َوِعیٰاِلـي ِبـِرْزٍق واٰ ِتِنـي یـٰا َسـیِّ
ْ
َوأ

ـِن اْسـَتجٰاَب َلَك،  َوٰالَتْجَعـْل ِالََحـٍد ِمـَن اْلِعبـٰاِد ِفیـِه َمّنـًا، َواْجَعْلِني ِممَّ

اْبـِن  َوُزّواِر  َوْفـِدَك  ْخَیـَب 
َ
أ َوٰالَتْجَعْلِنـي  ْمـَرَك، 

َ
أ َبـَع  َواتَّ ِبَوْعـِدَك،  ِمـَن 

َ
َوأ

ْقِلْبِني 
َ
ِخـَرِة، َوأ ْنیٰا َواْالٰ ِقِف اْلِخـْزِي ِفي الدُّ ِعْذِني ِمـَن اْلَفْقِر َوَمواٰ

َ
ـَك، َوأ َنِبیِّ

َحـٌد ِمـْن ُزّواِر 
َ
ْفَضـِل مـٰا َیْنَقِلـُب ِبـِه أ

َ
ُمْفِلحـًا ُمْنِجحـًا ُمْسـَتجٰابًا لـي، ِبأ

یٰاَرِتِهـْم، َوِإْن َلْم َتُکِن اْسـَتَجْبَت  ْوِلیٰاِئـَك، َوٰال َتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمْن ِز
َ
أ

ِري. َفٰهذاٰ  ـَك داٰ ْن َتْنـأی َعِن اْبـِن َنِبیِّ
َ
ـي، َقْبَل أ لـي، َواْغِفـْر لـي َواْرَض َعنِّ

ْوِلَیآِئَك، 
َ
ِغـٍب َعْنَك َوٰال َعـْن أ ِذْنـَت لـي، َغْیَر راٰ

َ
ِفـي ِإْن ُکْنـَت أ ُن اْنِصراٰ واٰ

َ
أ

ِبِهـْم. َوٰال  ِبـَك  ُمْسـَتْبِدٍل  َوٰال 
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۱. مزار کبیر : ص۳۹۵ ، مزار شیخ مفید : ص۱۳۰ ، مصباح الزائر : ص۲۱۹ ، روضة األذکار (مخطوط) : ص۴۶ .

حفظ  چپ  طرف  از  و  راست  طرف  از  و  سر  پشت  و  رو  پیش  از  مرا  خداوندا 

آنان  و  من  بر  و  مجویى  تبرى  من  از  رساندى  چون  و  برسانى،  خانواده ام  به  مرا  تا  کن 

از  بازبدار  و  کن،  کفایت  مخلوقاتت  تمام  شر  از  مرا  و  بپوشان،  را  خود  محکم  زره 

هستى،  آن  بر  تواناى  و  آن  اختیاردار  تو  که  رساند،  من  به  بدى  مخلوقاتت  از  یکى  اینکه 

گردان،  افزون  خود  فضل  از  و  گذار  منت  بدان  من  به  کردم  درخواست  آنچه  تمام  و 

مهربانان. مهربان ترین  اى 

عذاب،  برابر  در  هستى  سپرى  من  براى  تو  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  خدا،  ولى  اى  تو  بر  سالم 

ُهـمَّ اْحَفْظِنـي ِمـْن َبْیـِن َیـَديَّ َوِمـْن َخْلِفـي، َوَعـْن َیِمیِنـي َوَعـْن  للَّ
َ
أ

ْلِبْسـِني 
َ
ـي، َوأ  ِمنِّ

ْ
أ ْغَتِنـي َفـٰال َتَبـرَّ ْهِلـي، َفـِإذاٰ َبلَّ

َ
َغِنـي أ ِشـمٰاِلي َحّتـٰی ُتَبلِّ

َوِإّیاُهـْم ِدْرَعـَك اْلَحِصیَنـَة، َواْکِفِنـي َمُؤوَنـَة َجِمیـِع َخْلِقـَك، َواْمَنْعِنـي 

َحـٌد ِمـْن َخْلِقَك ِبُسـوٍء، َفِإنَّـَك َوِلـيُّ ٰذِلـَك َواْلقٰاِدُر 
َ
ْن َیِصـَل ِإَلـيَّ أ

َ
ِمـْن أ

ْلُتَك، َوُمـنَّ َعَليَّ ِبـِه، َوِزْدِني ِمـْن َفْضِلَك
َ
ْعِطِنـي َجِمیـَع مٰا َسـأ

َ
َعَلْیـِه، َوأ

الّراِحِمیـَن. ْرَحـَم 
َ
أ یـٰا 

آنـگاه بازگـرد در حالـی کـه خداونـد تبـارک و تعالـی را حمد و ثنـا می کنی 
و تبیـح و تکبیـر می نمایـی، ان شـاء اللـه.(۱)

ݔ    (۳۰)
در مـزار شـهید آمـده اسـت:... سـپس به حـرم امام حسـین7 بازگـرد برای 
وداع، و وقتـی خواسـتی وداع کنـی در آنجـا بایسـت ماننـد ایسـتادنت در اول 

زیـارت و در مقابـل چهـره ات قـرار بـده و بگـو:
ْنَت ِلي

َ
ـِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َوِلـيَّ اللَّ َالسَّ

۱۲۳ 
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نمى کنم  عوض  تو  غیر  با  هرگز  را  تو  و  نیستم  تو  از  گردان  روى  رسیده،  من  بازگشت  وقت  اکنون  و 

معرض  در  را  خود  نیستم،  شما  جوار  و  شما  قرب  رهاکننده  و  نمى دهم  ترجیح  تو  بر  را  تو  غیر  و 

و  فقر  و  احتیاج  روز  در  باش  من  شافع  پس  کردم،  ترك  را  وطن  و  عیال  و  اهل  و  دادم  قرار  حوادث 

خویشاوندم. نه  و  صمیمى  دوست  نه  و  فرزندم  نه  و  پدرم  من  به  نمى بخشد  فایده اى  که  روزى  نیازم، 

از خداوندى که تقدیر نموده و آفریده مى خواهم که به واسطه شما اندوه مرا برطرف سازد، و از خداوندى 

که براى من دورى از مکان تو را تقدیر نموده، مى خواهم که این زیارتم را آخرین زیارت و رجوع من قرار ندهد

از خداوندى که چشم مرا بر توگریاند مى خواهم که آن را سندى براى من قرار دهد. و از خداوندى که مرا 

از خانه و کاشانه و خانواده ام به سوى تو منتقل نمود مى خواهم که آن را ذخیره اى براى من قرار دهد، و از 

خداوندى که جایگاه تو را به من نشان داد و مرا براى تسلیم بودن در برابر تو و زیارتت راهنمایى نمود میخواهم 

که مرا به کنار حوض شما وارد نماید و همراهى با شما در بهشت با پدران بزرگوار صالحت روزى من گرداند.

اهللا  عبد  بن  محّمد  بر  و  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  اى  تو  بر  سالم 

ِغٍب َعْنَك، َوٰال ُمْسـَتْبِدٍل  ِفي َغْیـَر راٰ ُن اْنِصراٰ واٰ
َ
ِب، َوٰهـذاٰ أ ـٌة ِمـَن اْلَعذاٰ ُجنَّ

ِبَك، َوَقـْد ُجْدُت  ِهٍد فـي ُقْر َك، َوٰال ُمْوِثـٍر َعَلْیـَك َغْیـَرَك، َوٰال زاٰ ِبـَك ِسـواٰ

ِبَنْفِسـي ِلْلَحَدثاِن، َوَتَرْکُت اْالَْهَل َواْالَْوطٰاَن، َفُکْن لي شـٰاِفعًا َیْوَم حٰاَجِتي 

یِبي. ِلِدي َوٰال َوَلـِدي َوٰال َحِمیِمي َوٰال َقِر ي واٰ َوَفْقـِري َوفٰاَقِتي، َیْوَم ٰالُیْغِنـي َعنِّ

ِذي  َه الَّ ُل اللَّ
َ
ْسـأ

َ
بي، َوأ َس ِبُکْم َکْر ْن ُیَنفِّ

َ
َر َوَخَلَق، أ ذي َقـدَّ َه الَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
أ

ي َوِمـْن ُرُجوعي.  ْن ٰال َیْجَعَلُه آِخـَر اْلَعْهِد ِمنِّ
َ
َق َمکٰاِنـَك، أ َر َعَلـيَّ ِفـراٰ َقـدَّ

َه  ُل اللَّ
َ
ْسـأ

َ
ْن َیْجَعَلُه َسـَندًا لي، َوأ

َ
ْبکٰی َعْیِني َعَلْیـَك، أ

َ
ـذي أ ـَه الَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
أ

ُل 
َ
ْسـأ

َ
ْن َیْجَعَلـُه ُذْخـرًا لي، َوأ

َ
ْهِلـي، أ

َ
ـذي َنَقَلِنـي ِإَلْیـَك ِمـْن َرْحِلـي َوأ الَّ

ْن 
َ
یٰاَرِتـي ِإّیاَك، أ ْسـِلیِم َعَلْیَك، َوِلِز ِني ِللتَّ ِني َمکٰاَنـَك، َوَهداٰ راٰ

َ
ـذي أ ـَه الَّ اللَّ

َفَقَتَك ِفي اْلِجنٰاِن َمـَع آبٰاِئَك الّصاِلِحیَن. ُیوِرَدِنـي َحْوَضَك، َوَیْرُزَقِنـي ُمراٰ

ـِد ْبِن َعْبِد  ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلٰی ُمَحمَّ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َصْفَوَة اللَّ َالسَّ
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روسفیدان.  پیشواى  و  جهانیان  پروردگار  فرستاده  جانشین  و  مؤمنان  فرمانرواى  و  امیر 

بر  سالم  پیامبران،  سرور  و  فرستاده اش  و  امین  و  برگزیده  و  خدا  حبیب 

هستند  شما  حرم  این  در  که  کسانى  بر  سالم  شده،  هدایت  هدایتگر  امامان  بر  سالم 

گزیده  اقامت  اینجا  در  که  موجود  فرشتگان  بر  سالم  او.  برکات  و  خدا  رحمت  و 

ما  بر  سالم  گشته اند،  اینجا  مقیم  الهى  امر  به  آنانکه  هستند،  گویان  تسبیح  و 

و بر همه بندگان صالح خداوند وستایش از آِن خداوندى است که پرودرگار جهانیان است.

بندگان  و  مرسل  پیامبران  و  مقّرب  فرشتگان  سالم  خداو  سالم 

بر و  وجانت  جسم  بر  و  خدا  رسول  فرزند  اى  تو  بر  او  صالح 

ذرّیه ات و همۀ کسانى که در محضرت هستند از دوستانت، تو را به خدا مى سپارم و از او خواستار رعایت 

خداوندا  آورده ایم،  ایمان  آورده  خدا  نزد  از  آنچه  و  او  رسول  و  خدا  به  مى نمایم،  تو  بر  سالم  و  هستم  تو 

ـٰالُم َعَلی  یَن، َالسَّ ِبیِّ ِد النَّ ِمیِنِه َوَرُسـوِلِه َوَسـیِّ
َ
ـِه َوَصْفَوِتِه َوأ ـِه، َحِبیِب اللَّ اللَّ

ِلیَن،  ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن، َوَوِصـيِّ َرُسـوِل َربِّ اْلعٰاَلِمیـَن، َوقٰاِئِد اْلُغـرِّ اْلُمَحجَّ
َ
أ

ِفـي  َمـْن  َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ یـَن،  اْلَمْهِدیِّ الّراِشـِدیَن  ـِة  ِئمَّ اْالَ َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ

ـِه اْلبٰاِقیَن  ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکِة اللَّ ِه َوَبَرکٰاُتُه، َالسَّ اْلحٰاِئـِر ِمْنُکـْم، َوَرْحَمـُة اللَّ

ـٰالُم َعَلْینٰا  ـِه ُمِقیُمـوَن، َالسَّ ْمـِر اللَّ
َ
ِذیـَن ُهـْم ِبأ ِحیَن، َالَّ اْلُمِقیِمیـَن اْلُمَسـبِّ

ـِه َربِّ اْلعاَلِمیَن. ـِه الّصاِلِحیـَن، َواْلَحْمـُد ِللَّ َوَعلـٰی ِعبٰاِد اللَّ

سپس با انگشت مسّبحه دست راستت، به قبر مطهر اشاره کن و بگو: 

ْنِبیٰاِئـِه اْلُمْرَسـِلیَن، َوِعبٰاِدِه 
َ
ِبیـَن، َوأ ِه َوَسـٰالُم َمٰالِئَکِتـِه اْلُمَقرَّ َسـٰالُم اللَّ

ـِه َعَلْیـَك َوَعلـٰی ُروِحـَك َوَبَدِنـَك، َوَعلٰی  الّصاِلِحیـَن، َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ

 
ُ
ْقَرأ
َ
ْسـَتْرِعیَك، َوأ

َ
َه َوأ ْسـَتْوِدُعَك اللَّ

َ
ْوِلیٰاِئَك، أ

َ
ِتـَك َوَمـْن َحَضَرَك ِمـْن أ یَّ ُذرِّ

ُهمَّ  للَّ
َ
ـِه. أ ِه َوِبَرُسـوِلِه، َوِبمٰا جٰاَء ِبـِه ِمْن ِعْنِد اللَّ ـٰالَم، آَمّنـا ِباللَّ َعَلْیـَك السَّ
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بنویس. گواهان  با  را  ما 

از  خداوندا 

ندهى،  قرار  من  زیارت  آخرین  را  زیارتم  این  و  فرستى  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  مى خواهم  تو 

پس اگر آن را آخرین زیارتم قرار دادى پرودرگارا مرا با آن حضرت و پدران بزرگوارش و دوستانش محشور فرما 

و اگر مرا باقى داشتى پروردگارا بازگشت به سوى او و سپس بازگشت به سوى او را روزى من گردان، به 

بده. قرار  اولیائت  میان  در  نیکویى  یاد  و  نام  من  براى  خداوندا  مهربانان،  مهربان ترین  اى  رحمتت 

که  دنیا  از  زیادتى  به  مدار  مشغول  خودت  یاد  از  مرا  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

شگفتى هاى زیبایى آن ها مرا غافل نماید، و درخشش زینت آن مرا فریفته سازد، و نه به کمى نعمت که رنج 

کمبود آن به عملم ضرر وارد کند و اندوه آن سینه ام را پر کند، از نعمتت آن قدر مرحمت کن که مرا از شرار 

خلق بى نیاز سازد و آن قدر که کفاف باشد و به سبب آن بتوانم به خشنودى تو نائل شوم، اى بخشنده مهربان.

باد. ایشان  بر  سالم  ـ  الحسین  اهللا  عبد  ابا  قبر  زائران  و  الهى  فرشتگان  اى  شما  بر  سالم 

اْکُتْبنـٰا َمَع الّشـاِهِدیَن.

ُهـمَّ ِإنِّـي  للَّ
َ
سـپس دو دسـت خـود را بـه سـوى آسـمان بـاال ببـر و بگـو: أ

ْن ٰالَتْجَعَلُه آِخـَر اْلَعْهِد 
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعلٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
ْسـَئُلَك أ

َ
أ

ْوِلیٰاِئِه، 
َ
یٰاَرِتـي ِإّیاُه، َفـِإْن َجَعْلَتُه یٰا َربِّ َفاْحُشـْرِني َمَعـُه َوَمَع آبٰاِئـِه َوأ ِمـْن ِز

ْبَقْیَتِنـي یـٰا َربِّ َفاْرُزْقِنـي اْلَعـْوَد ِإَلْیـِه، ُثـمَّ اْلَعـْوَد ِإَلْیـِه، ِبَرْحَمِتـَك یٰا 
َ
َوِإْن أ

ْوِلیٰاِئَك.
َ
ُهـمَّ اْجَعـْل لي ِلسـٰاَن ِصـْدٍق فـي أ للَّ

َ
ْرَحـَم الّراِحِمیـَن. أ

َ
أ

ِذْکـِرَك  َعـْن  َوٰالَتْشـَغْلِني  ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

یَنِتهٰا،  ُت ِز ْنیـٰا ُتْلِهیِنـي َعجٰاِئـُب َبْهَجِتهـٰا، َوَتْفِتُننـي َزَهـراٰ ِبِإْکثـٰاٍر ِمـَن الدُّ

ِمـْن  ْعِطِنـي 
َ
أ ـُه،  َهمُّ َصـْدِري  َوَیْمـَالُ  ُه،  َکـدُّ ِبَعَمِلـي  ُیِضـرُّ  ِبِإْقـٰالٍل  َوٰال 

نـٰاُل ِبِه ِرضـٰاَك یـٰا َرْحمٰاُن،
َ
ِر َخْلِقـَك، َوَبٰالغـًا أ ٰذِلـَك َغنـٰاًء َعـْن ِشـراٰ

ٰالُم. ِه اْلُحَسْیِن َعَلْیهِ السَّ بي َعْبِداللَّ
َ
ِه،َوُزّواَر َقْبِر أ ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا َمٰالِئَکَة اللَّ َالسَّ
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کنم  زیارت  او  طرف  از  تا  من  موالیان  و  موالیانش  سوى  به  فرستاده  مرا  فالنى  پسر  فالنى  خداوندا 

آورده  روى  تو  سوى  به  او  همانا  خداوندا  حساب،  بدى  از  یافتن  رهایى  جهت  از  و  فراوان  ثواب  امید  به 

دوشش  از  را  بدى هایش  و  بیامرزى  را  گناهانش  اینکه  در  کننده اند  داللت  تو  بر  که  اولیائت  واسطه  به 

خداوندا  ـ  باد  او  بر  خدا  درود  ـ  امامش  زیارتگاه  نزد  آنان  واسطه  به  جسته  توسل  تو  به  و  فروریزى 

بپذیر. او  درباره  را  ـ  باد  ایشان  بر  خدا  درود  ـ  اولیائش  شفاعت  و  فرما  قبول  او  از 

خداوندا او را بر خوبى نّیتش و درستى عقیده و ارادتش پاداش ده، پاداشى برتر از آنچه به یکى از بندگان 

به  شایسته اى  شکل  به  را  آن  و  بده،  قرار  مداوم  مى کنى  عطا  او  به  را  آنچه  و  مى کنى،  مرحمت  خود  مؤمن 

۱. مزار شهید : ص۱۶۶ ، مصباح المتهّجد : ص۷۲۷ .

سـپس گونـه راسـت خـود را و بعـد از آن گونـه چپـت را بر روی قبـر بگذار، 
و در دعـا و مسـألت الحـاح و اصـرار نما.(۱)

ݔ ݐ  ݑ  ݓ ݔ ݑ  ݐ ݔ ݐ ݓ   
هنگامـی کـه کسـی بـه نیابـت از شـخص دیگری زائـر باشـد باید ایـن دعا را 

بعـد از تمام شـدن زیـارت ائّمـه اطهـار: بخواند:

ِلـيَّ ِالَُزوَر َعْنـُه،  ِلیـِه َوَمواٰ ْوَفَدِنـي ِإلـٰی َمواٰ
َ
ُهـمَّ ِإنَّ ُفـٰالَن ْبـَن ُفـٰالٍن أ للَّ

َ
أ

ُه  ـُه َیَتَوجَّ ُهـمَّ ِإنَّ للَّ
َ
رًا ِمـْن ُسـوِء اْلِحسـٰاِب، أ ِب، َوِفـراٰ ـواٰ یـِل الثَّ َرجـٰاًء ِلَجِز

ئٰاِتِه،  ِنـَك ُذُنوَبـُه، َوَحطِّ َسـیِّ یـَن َعَلْیـَك، فـي ُغْفراٰ ْوِلیٰاِئـَك، َالّدالِّ
َ
ِإَلْیـَك ِبأ

ُهـمَّ  للَّ
َ
ـِه َعَلْیـِه، أ ُت اللَّ ـُل ِإَلْیـَك ِبِهـْم، ِعْنـَد َمْشـَهِد ِإمٰاِمـِه َصَلـواٰ َوَیَتَوسَّ

ـِه َعَلْیِهـْم ِفیِه.  ُت اللَّ ْوِلیٰاِئـِه َصَلـواٰ
َ
ـْل ِمْنـُه، َواْقَبـْل َشـفٰاَعَة أ َفَتَقبَّ

ٰالِتِه،  ـِة ُمواٰ ِتِه، َوَصَحیـِح َعِقیَدِتـِه، َوِصحَّ ُهـمَّ جـٰاَزُه َعلـٰی ُحْسـِن ِنیَّ للَّ
َ
أ

ْلَتُه،  ِدْم َلُه مـٰا َخوَّ
َ
َحـدًا ِمـْن َعِبْیـِدَك اْلُمْؤِمِنیـَن، َوأ

َ
ْیـَت أ ْحَسـَن مـٰا جٰاَز

َ
أ

۱۲۴ 
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مده. قرار  او  براى  مى فرستد  را  او  که  فردى  آخرین  مرا  و  کرده اى  مرحمت  او  به  آنچه  در  کارگیر 

او  بر  را  خود  پاك  حالل  روزى  و  بخش  رهایى  دوزخ  آتش  از  را  او  خداوندا 

توسعه بده، و او را از رفقا وهمراهان محّمد و آل محّمد قرار بده و براى او در فرزندانش و مال و ثروتش 

فرما. مرحمت  برکت  بردگانش  و  خاندانش  و 

تو  معصیت  تا  انداز  فاصله  معاصى ات  و  او  بین  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

ناپیدا  فرموده اى  امر  را  او  که  آنجا  در  تا  نما  یارى  اولیائت  اطاعت  و  خود  اطاعت  بر  را  او  و  ننماید  را 

نشود. دیده  فرموده اى  نهى  که  آنجا  در  و  نباشد 

تمام  و  او  و  کن  رحم  او  به  و  بیامرز  را  او  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  بده.  قرار  خویش  عفو  مورد  را  مؤمن  مرد  و  زن 

بازگشت  بدى  و  قیامت  روز  بیم  از  و  مرگ  از  بعد  گردنه هاى  هراس  از  بده  پناه  را  او  و 

آخرت. و  دنیا  در  رسوایى  جایگاه هاى  و  آن  وحشت  و  قبر  تاریکى  از  و 

ِفٍد َلـُه ُیوِفُدُه. َواْسـَتْعِمْلُه صٰاِلحـًا ِفیمـٰا آَتْیَتـُه، َوٰالَتْجَعْلِنـي آِخـَر واٰ

ْوِسـْع َعَلْیـِه ِمـْن ِرْزِقـَك اْلَحـٰالِل 
َ
ْعِتـْق َرَقَبَتـُه ِمـَن الّنـاِر، َوأ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ـٍد، َوبـٰاِرْك َلُه فـي َوَلِدِه  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ ـِب، َواْجَعْلـُه ِمـْن ُرَفقـٰاِء ُمَحمَّ یِّ الطَّ

ْکـَت َیِمیَنُه. ْهِلـِه َومـٰا َملَّ
َ
َومٰاِلـِه َوأ

ٍد، َوُحـْل َبْیَنُه َوَبْیـَن َمعٰاِصیَك،  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ْوِلیٰاِئَك، َحّتـٰی ٰالَتْفُقُدُه 
َ
ِعْنُه َعلٰی طٰاَعِتـَك َوطٰاَعـِة أ

َ
ـی ٰالُیْعِصیـَك، َوأ َحتَّ

ُه َحْیـُث َنَهْیَتُه. َمْرَتـُه، َوٰالَتراٰ
َ
َحْیُث أ

ـٍد، َواْغِفْر َلـُه َواْرَحْمـُه، َواْعُف  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ٍد َو آِل  ُهمَّ َصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
َعْنـُه َوَعـْن َجِمیِع اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْؤِمنٰاِت.  أ

ِلِع، َوِمْن َفَزِع َیْوِم اْلِقیٰاَمِة َوُسـوِء اْلُمْنَقَلِب،  ِعْذُه ِمْن َهْوِل اْلُمطَّ
َ
ٍد، َوأ ُمَحمَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ِقِف اْلِخْزِي فـي الدُّ َوِمـْن ُظْلَمـِة اْلَقْبِر َوَوْحَشـِتِه، َوِمـْن َمواٰ



ݐ ݔ ݑ  ݓ ݐݔ ݑ   ݐݔ  ݓ 

۵۴۵

از  نمودن  گذشت  ـ  باد  او  بر  خدا  درود  که  ـ  امام  نزد  مقام  این  در  را  او  تحفه  و  او  آمرزش 

من  جایگاه  این  در  را  او  جائزة  بده  قرار  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

دهى،  قرار  تقوا  را  او  توشه  و  زاد  و  بگذرى،  خطاهایش  از  و  بپذیرى  را  او  عذرخواهى  و  لغزش هایش 

و آنچه نزد تو است بهتر براى او در معادش قرار دهى و او را در زمرة محّمد و آل محّمد محشور فرمایى و 

او و والدین او را بیامرزى ـ که تو بهترین کسى هستى که به سوى او رغبت شود و گرامى ترین سؤال شده اى 

کنند. اعتماد  او  بر  بندگان  که 

جایزه  بده  قرار  است،  کرامتى  زائرى  هر  براى  و  جایزه اى  شونده  وارد  هر  براى  خداوندا 

مؤمن.  مردان  و  زنان  تمامى  و  او  براى  را  بهشت  بده  قرار  و  او  آمرزش  من  جایگاه  این  در  را  او 

اى  مى خواهم  تو  از  دارد،  گناهش  به  اقرار  که  گناهکارم  و  خطاکار  بنده اى  من  خداوندا 

پاداش  و  ثواب  این  از  بعد  مرا  مگردانى  محروم  که  محّمد:  آل  و  محّمد  حّق  به  خدا 

کریمانه ات. تفّضل  و  افزون  عطاى  از 

ـٍد، َواْجَعـْل جٰاِئَزَتُه فـي َمْوِقِفي  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ْن 
َ
ـُه َعَلْیِه أ ی اللَّ َنـَك، َوُتْحَفَتُه فـي َمقٰاِمي ٰهـذاٰ ِعْنَد ِإمٰاِمـي َصلَّ ٰهـذاٰ ُغْفراٰ

ْقوٰی  ُتِقیـَل َعْثَرَتـُه، َوُتْقِبـَل َمْعِذَرَتـُه، َوَتَتجٰاَوَز َعـْن َخِطیَئِتـِه، َوَتْجَعـَل التَّ

ـٍد َو آِل  َدُه، َومـٰا ِعْنـَدَك َخْیـرًا َلـُه فـي َمعـٰاِدِه، َوَتْحُشـُرُه في ُزْمـَرِة ُمَحمَّ زاٰ

ْکَرُم َمْسـُئوِلِن 
َ
ِلَدْیـِه، َفِإنََّك َخْیـُر َمْرُغوٍب ِإَلْیـِه، َوأ ـٍد، َوَتْغِفـَر َلـُه َوِلواٰ ُمَحمَّ

اْعَتَمـَد اْلِعبـٰاُد َعَلْیِه.

َمـٌة، َفاْجَعـْل جٰاِئَزَتُه في  ِئـٍر َکراٰ ُهـمَّ َوِلـُکلِّ َمْوِفـٍد جٰاِئـَزٌة، َوِلـُکلِّ زاٰ للَّ
َ
أ

ـَة َلـُه َوِلَجِمیـِع اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْؤِمنـٰاِت.  َنـَك، َواْلَجنَّ َمْوِقِفـي ٰهـذاٰ ُغْفراٰ

ُه  ْسـَئُلَك یـٰا َاللَّ
َ
ُهـمَّ َوأَنـا َعْبـُدَك اْلخٰاِطُئ اْلُمْذِنـُب، َاْلُمِقـرُّ ِبُذُنوِبِه، َفأ للَّ

َ
أ

َب، ِمْن  واٰ ْن ٰالُتْحِرَمِنـي َبْعَد ٰذِلَك اْالَْجـَر َوالثَّ
َ
ـٍد أ ـٍد َو آِل ُمَحمَّ ِبَحـقِّ ُمَحمَّ

ِلَك. َفْضـِل َعطٰاِئـَك َوَکـَرِم َتَفضُّ
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را  تو  صفاى  با  حرم  تا  فرستاده  مرا  ـ  فالنى  پسر  فالنى  ـ  بنده ات  من،  امام  اى  من،  موالى  اى 

که  دارد  امید  و  مى جوید  تقّرب  شما  و  او  رسول  و  وجّل  عّز  خداوند  به  کار  این  با  و  کنم  زیارت 

یابد، رهایى  گناهانش  کیفر  از  و  آتش  از 

خدا،  اى  خدا،  اى  خدا،  اى  خدا،  اى  بیامرز،  را  مؤمن  زنان  و  مردان  تمامى  و  را  او  پس 

معبود  هیچ  نیست،  بزرگوار  بردبار  خداوند  جز  معبودى  هیچ  خدا،  اى  خدا،  اى  خدا،  اى 

محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  مى خواهم  تو  از  نیست،  عظمت  با  مرتبه  بلند  خداوند  جز  شایسته اى 

خویشانم.  و  فرزندان  و  خواهران  و  برادران  تمامى  و  او  مورد  در  را  دعایم  و  فرستى  درود 

مهربانان. مهربان ترین  اى  نمایى،  اجابت  کرمت  و  جود  به 

۱. بحاراألنـوار : ۲۵۶/۱۰۲ ح۴ ، مـزار کبیـر : ص۴۳۹ ، صحیفـۀ رضویـة : ص۵۹۸ ، و در «کتـاٌب في الزیارات 
واألدعیـة» (مخطـوط): ص ۶۵ با تفاوت نقل شـده اسـت.

سپس دست هاى خود را باال ببر در حالى که مقابل قبله و در کنار 
ضریح هستى، و بگو:

ِئرًا ِلَمْشـَهِدَك،  ْوَفَدِني زاٰ
َ
 یـٰا َمـْوٰالَي یٰا ِإمٰامـي َعْبُدَكـ  ُفٰالُن ْبُن ُفـٰالٍنـ  أ

ـِه َعـزَّ َوَجـلَّ ِبٰذِلَك َوِإلـٰی َرُسـوِلِه َوِإَلْیـَك، َیْرُجـو ِبٰذِلَك  ُب ِإَلـی اللَّ َیَتَقـرَّ

َفـکٰاَك َرَقَبِتِه ِمـَن الّناِر ِمـَن اْلُعُقوَبِة، 

ُه  ـُه یـٰا َاللَّ ـُه یـٰا َاللَّ َفاْغِفـْر َلـُه َوِلَجِمیـِع اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْؤِمنـٰاِت، یـٰا َاللَّ

یـُم، ٰال ِإَلَه  ـُه اْلَحِلیـُم اْلَکِر ـُه، ٰال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّ ـُه یـٰا َاللَّ ـُه یـٰا َاللَّ ـُه یـٰا َاللَّ یـٰا َاللَّ

ٍد،  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
ـُه اْلَعِلـيُّ اْلَعِظیـُم، أ ِإالَّ اللَّ

ْهِلـي 
َ
َوأ َوَوَلـِدي  ِتـي  َخواٰ

َ
َوأ ِنـي  ِإْخواٰ َجِمیـِع  َوفـي  ِفیـِه  لـي  َوَتْسـَتِجیَب 

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.(۱)
َ
ِبُجـوِدَك َوَکَرِمَك، یـٰا أ
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سالم  خدا،  حّجت  اى  تو  بر  سالم  خدا،  ولى  اى  تو  بر  سالم 

امام  اى  تو  بر  سالم  زمین،  تاریکى هاى  در  خدا  نور  اى  تو  بر 

جزا. روز  گواه  و  اوصیاء  و  پیامبران  خالصه  و  مؤمنین 

پیامبران،  خاتم  و  شدگان  فرستاده  سرور  خدا،  رسول  بزرگوارت  جّد  بر  سالم 

سالم  پیامبران.  دانش  و  علم  وارث  و  امیرمؤمنان  پدرت  بر  سالم 

ݐ   ݔ  ݑ   ݔ (۳۱) ݐ
مرحـوم عالمـه مجلسـی در بحاراالنـوار ایـن زیـارت را بـرای کسـی کـه در 

شـهرهای دور اسـت نقـل کـرده:

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َوِلـيَّ اللَّ َالسَّ

ِإمـٰاَم  یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ اْالَْرِض،  ُظُلمـٰاِت  فـي  ـِه  اللَّ ُنـوَر  یـٰا  َعَلْیـَك 

یـِن. یـَن، َوشـٰاِهَد َیـْوِم الدِّ یـَن َواْلَوِصیِّ ِبیِّ اْلُمْؤِمِنیـَن، َوُسـٰالَلَة النَّ

یَن،  ِبیِّ ِد اْلُمْرَسـِلیَن، َوخٰاَتـِم النَّ ـِه، َسـیِّ َك َرُسـوِل اللَّ ـٰالُم َعلـٰی َجدِّ َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی  ِبّییَن. َالسَّ ِرِث ِعْلـِم النَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َوواٰ
َ
ِبیـَك أ

َ
ـٰالُم َعلـٰی أ َالسَّ

زیارات آن حضرت7 از راه دور

۱۲۵ 
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نظیرت  و  همانند  و  برادرت  بر  سالم  جهانیان،  پروردگار  رسول  دختر  فاطمه  مادرت  بر 

جهانیان، پروردگار  حجت  و  مؤمنان  امام  حسن7 

آمده اند  تو  از  بعد  که  فرزندانت  و  بودند  تو  از  پیش  که  پدرانت  و  تو  که  مى دهم  گواهى 

شده  اختیار  و  خدا  برگزیدگان  شما  که  مى دهم  گواهى  و  هستند،  من  دین  امور  اولیاء  و  من  فرمانروایان 

فرامینش  مجرى  تا  دینش  براى  برگزیده  خویش  علم  به  را  شما  مى باشید،  خلق  بر  او  رساى  حّجت  و  او 

و خزانه دار علمش و حافظان سّرش و معادن کلماتش و مترجم وحیش و شاهد بر بندگانش باشید و همانا او 

که یادش جلیل و بلند مرتبه است خواسته از شما که خلق را مراقب و نگهبان باشید و کتاب خود را به ارث به 

شما داده و شما را اختصاص داده به کرامت هاى ایمان و فهم علوم ظاهر قرآن و مرحمت کرد به شما علوم باطن 

قرآن و اسرار آن را و شما را قرار داده گنجینه حکمتش و رشته هاى محکم دست آویزش، و محّل نور افشانى در 

شهرش، و شما را َمَثل نور خودش قرار داد و از روح خودش در شما جارى نمود و از هر گونه لغزشى محفوظ 

داشت و از هر آلودگى پاك گردانید و هر گونه پلیدى را از شما دور ساخت و از هر فتنه اى ایمن گردانید.

ِخیَك َوَشـِقیِقَك 
َ
ـٰالُم َعَلی أ ـَك فٰاِطَمَة ِبْنِت َرُسـوِل َربِّ اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ مِّ

ُ
أ

ـِة َربِّ اْلعٰاَلِمیَن. اْلَحَسـِن، ِإمـٰاِم اْلُمْؤِمِنیَن َوُحجَّ

ِذیـَن ِمْن  ْبنـٰاَءَك الَّ
َ
ِذیـَن کٰاُنـوا ِمـْن َقْبِلـَك، َوأ نَّـَك َوآبـٰاَءَك الَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ُتُه  ـِه َوِخَیَرُتـُه، َوُحجَّ ْصِفیٰاُء اللَّ
َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ْوِلیٰاِئـي، َوأ

َ
ِلـيَّ َوأ َبْعـِدَك َمواٰ

ْمـِرِه، 
َ
ْصِفیـٰاَء ِلِدیِنـِه، َوُقّوامـًا ِبأ

َ
اْلبٰاِلَغـُة َعَلـی َخْلِقـِه، ِاْنَتَجَبُکـْم ِبِعْلِمـِه، أ

ِجَمـًة ِلَوْحِیـِه،  ِه، َوَمعـٰاِدَن ِلَکِلمٰاِتـِه، َوَتراٰ َوُخّزانـًا ِلِعْلِمـِه، َوَحَفَظـًة ِلِسـرِّ

ْوَرَثُکْم 
َ
نَّـُه َجلَّ ِذْکـُرُه اْسـَتْرعٰی ِبُکـْم َخْلَقـُه، َوأ

َ
َء َعَلـی ِعبـٰاِدِه، َوأ َوُشـَهداٰ

ِویـَل، َوَجَعَلُکْم 
ْ
أ یـِل، َوآتٰاُکُم التَّ ْنِز یمـٰاِن َوالتَّ ِئِم اْالِ

ُکـْم ِبَکراٰ ِکتٰاَبـُه، َوَخصَّ

تٰاُبـوَت ِحْکَمِتـِه، َوَعصٰاِئـَب ُعْرَوِتـِه، َوَمنـٰارًا فـي ِبـٰالِدِه، َوَضـَرَب َلُکـْم 

َلـِل،  ْجـرٰی ِفیُکـْم ِمـْن ُرْوِحـِه، َوَعَصَمُکـْم ِمـَن الزَّ
َ
َمَثـًال ِمـْن ُنـوِرِه، َوأ

ْجَس، َوآَمَنُکْم ِمـَن اْلِفَتِن. ْذَهَب َعْنُکـُم الرِّ
َ
َنـِس، َوأ َرُکـْم ِمَن الدَّ َوَطهَّ
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پس به سبب شما نعمت را کامل گردانید و تفرقه و پراکندگى را به اجتماع تبدیل نمود و اتحاد کلمه ایجاد 

کرد، اطاعت نسبت به شما و اظهار دوستى و ارادت براى شما واجب است و شما اولیاء برگزیده و بندگان 

هستید، او  محترم  و  گرامى 

اى فرزند رسول خدا ـ درود خداوند بر او و بر تو باد ـ تو را از راه دور و مسافت بسیار مى خوانم در 

حالى که زیارت کننده ام و به شأن و مرتبه و مقامت آگاهم، با قلبم به سوى شما کوچ کرده و به حّق شما 

معرفت دارم، با دوستان شما دوست و با دشمنان شما دشمنم.

میهمانم  زائرم،  که  حالى  در  مى خوانم  را  تو  برکاتش،  و  او  رحمت  و  خدا  سالم  باد  تو  بر  پس 

سنگینى  شانه ام  بر  که  گناهانى  و  نموده  حمل  خود  دوش  بر  آنچه  از  آورده ام  پناه  پناهنده ام،  تو  به  و 

نزد  تو  براى  و  است  خطا  و  گناه  از  براى  مرا  باش،  من  شفیع  پرودرگارت  و  پروردگارم  نزد  پس  نموده، 

است. عظیم  آبرویى  و  واال  مقامى  خداوند 

خداوندا، اى مرّبى مرّبیان، فریادرس درماندگان، همانا من به ولى تو و پسر پیامبرت پناهنده گشته ام، مرا از 

ْعَمـُة، َواْجَتَمَعـِت اْلُفْرَقـُة، َواْئَتَلَفـِت اْلَکِلَمـُة، َفَلُکـُم  ـِت النِّ َفِبُکـْم َتمَّ

َجبـٰاُء،  النُّ ـِه  اللَّ ْوِلیـٰاُء 
َ
أ ْنُتـْم 

َ
َوأ ِجَبـُة،  اْلواٰ ُة  َواْلَمـَودَّ اْلُمْفَتَرَضـُة،  الّطاَعـُة 

اْلُمْکَرُمـوَن،  َوِعبـٰاُدُه 

ـُه َعَلْیِه َوَعَلْیـَك، ِمْن ُبْعـِد اْلِبٰالِد  ی اللَّ ـِه، َصلَّ ْدُعـوَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ
َ
أ

َك،  ِفدًا ِبَقْلِبي َنْحـَوَك، عٰاِرفًا ِبَحقِّ ِنَك، واٰ
ْ
ِئرًا ُمْسـَتْبِصرًا ِلَشـأ َواْلَمسـٰاَفِة، زاٰ

ِئـَك. ِالَْعداٰ ُمعٰاِدیـًا  ْوِلیٰاِئـَك،  ِالَ ِلیـًا  ُمواٰ

ِفـدًا عٰاِئـذًا  ِئـرًا واٰ ْدُعـوَك زاٰ
َ
ـِه َوَرْحَمُتـُه َوَبَرکٰاُتـُه، أ َفَعَلْیـَك َسـٰالُم اللَّ

ِبـَك، ُمْسـَتِجیرًا ِمّمـا َحَمْلـُت َعلـٰی َنْفسـي، َواْحَتَطْبـُت َعلـٰی َظْهـِري، 

رًا، َو َلـَك ِعْنـَد  ْوزاٰ
َ
ـَك، َفـِإنَّ لـي ُذُنوبـًا َو أ بِّ ـي َو َر بِّ َفُکـْن َشـِفیعًا ِإلـٰی َر

ـِه َمقٰاٌم َمْعُلـوٌم، َوجـٰاهٌ َعِظیٌم. اللَّ

َك  یـَخ اْلُمْسـَتْصِرِخیَن، ِإنِّي ُعـْذُت ِبَوِلیِّ بـٰاِب، َصِر ْر ُهـمَّ یـٰا َربَّ اْالَ للَّ
َ
أ
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آتش دوزخ رهایى بخش، به خداوند ایمان آورده ام و به آنچه بر شما نازل شده، والیت آخرین شما را پذیرفته ام 

همان طور که نسبت به نخستین شما والیت دارم و به سوى خدا از هر دست آویزى و تکیه گاهى جز شما 

بیزارى مى جویم و به جبت و طاغوت و الت و عّزى (که مانع پیمودن راه خدا هستند) کافرم.

محّمد  پروردگار  اى  خدا،  اى  فرست،  درود  پاکش  خاندان  و  محّمد  حضرت  بر  خداوندا 

توّسل  تو  سوى  به  آنان  وسیله  به  حسین:  فرزندان  از  امامان  و  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  على  و 

مهربانان،  مهربان ترین  اى  مکن  قطع  را  امیدم  و  بخش  رهایى  دوزخ  آتش  از  مرا  پس  مى جویم، 

همراه  به  که  عزیزى  شهداى  بر  و  نهاده اند  سر  تو  مقدس  آستان  بر  که  الهى  فرشتگان  بر  سالم 

آنان. همۀ  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  گزیدند  منزل  تو  اطراف  در  و  رسیدند  شهادت  به  تو 

ولّیت  حّق  به  و  مصطفى  محّمد  حضرت  پیامبرمان  حّق  به  مى کنم  درخواست  تو  از  من  خداوندا 

فاطمه  زهرا  حضرت  حّق  به  و  مرتضى  على  امیرالمؤمنین  پیامبرت  وصى  و 

هدایت پیامبر  سبط  دو  حسین  امام  و  حسن  امام  حّق  به  و  زنان،  سرور  کبرى 

ْنـِزَل َعَلْیُکْم، 
ُ
ـِه َوِبمٰا أ ـَك، َفاْفـُکْك َرَقَبِتي ِمـَن الّناِر، آَمْنـُت ِباللَّ َواْبـِن َنِبیِّ

ـِه ِمـْن ُکلِّ َوِلیَجٍة   ِإَلـی اللَّ
ُ
ْبـَرأ

َ
َلُکـْم، َوأ  وَّ

َ
َتَوّلـٰی ِبـِه أ

َ
َتَوّلـٰی آِخَرُکـْم ِبمـٰا أ

َ
َوأ

َواْلُعـّزٰی. َوالـّالِت  َوالّطاُغـوِت  ِباْلِجْبـِت  َفَکَفـْرُت  ُدوَنُکـْم، 

ٍد  ُه یـٰا َربَّ ُمَحمَّ یَن، یٰا َاللَّ ـٍد َوَعلٰی آِلـِه الّطاِهِر ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ـُل  َتَوسَّ
َ
ِة ِمْن ُوْلِد اْلُحَسـْیِن، أ ِئمَّ َوَعِليٍّ َوفٰاِطَمَة َواْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن، َواْالَ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن، 
َ
ِإَلْیـَك ِبِهـْم، َفُفَك َرَقَبِتي ِمـَن الّناِر، َوٰالَتْقَطـْع َرجٰاِئي یٰا أ

ِء  ـَهداٰ ـِه َاْلُعُکـوِف فـي ِفنٰاِئـَك، َوَعَلی الشُّ ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ َوالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. اْلُمْسَتْشـَهِدیَن َمَعـَك، َالّثاِویـَن َحْوَلـَك، َوَرْحَمـُة اللَّ

َك  ـِدِن اْلُمْصَطفـی، َوِبَحـقِّ َوِلیِّ نـٰا ُمَحمَّ  َنِبیِّ
ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ِء فٰاِطَمَة  ْهـراٰ ِن اْلُمْرَتضـٰی، َوِبَحقِّ الزَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن َعِلـيِّ
َ
ـَك أ َوَوِصـيِّ َنِبیِّ

سـٰاِء، َوِبَحقِّ اْلَحَسِن َواْلُحَسْیِن، ِسـْبَطْي َنِبيِّ اْلُهدی،  َدِة النِّ اْلُکْبری، َسـیِّ
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۱. «الّندی»، خ.

چشم  روشنى  و  کنندگان  عبادت  زینت  على  حضرت  حّق  به  و  تقوا،  پستان  از  نوشیده  شیر  دو  و 

جعفر،  او  جانشین  حّق  به  و  پیامبران،  دانش  و  علم  شکافنده  محّمد  حضرت  حّق  به  و  بینندگان، 

على  حضرت  حّق  به  و  صالحین  از  صالحى  موسى  حضرت  حّق  به  و  راستگویان،  از  راستگویى 

به  و  بهترینان،  از  بهترینى  محّمد  حضرت  حّق  به  و  رضا،  مقام  دارندگان  از  یکى 

پیشه اى  تقوا  حسن  حضرت  حّق  به  و  شکیبایان،  از  شاکر  شکیباى  على  حضرت  حّق 

نفس  حّق  به  و  طوالنى،  شبهاى  دار  زنده  شب  دوم،  سّجاد  و  تقواپیشگان  از 

تو  روشن  دلیل  و  تو  گواه  و  تو  حّجت  و  صادق  جانشین  و  پاك  روح  و  زکّیه 

و  پیامبرت  همنام  مى کنى،  مخاصمه  آن ها  با  قیامت  فرداى  او  وسیله  به  که  کسى  و  خلق  بر 

شهرهایت. و  بندگانت  میان  در  دشمنانت  برنده  بین  از  و  اولیائت  یاور  و  دینت  آشکارکننده 

تو  نزد  آنان  مرتبه  و  مقام  به  و  تو  بر  آنان  حّق  به  و  آنان  بر  تو  حّق  به  خداوندا 

روزى  درهاى  و  پذیر  توبه  اى  بپذیر  مرا  توبه  است  واال  مرتبه اى  تو  نزد  آنان  براى  که 

یَن،  ِة َعْیـِن الّناِظِر ْیـِن اْلعٰاِبِدیَن، َوُقـرَّ (۱)، َوِبَحـقِّ َعِلـيٍّ َز ـداٰ َوَرِضیَعـِي النَّ

یَن، َوِبَحـقِّ اْلَخَلـِف َجْعَفٍر َالّصـاِدِق ِمَن  ِبیِّ ـٍد بٰاِقـِر ِعْلـِم النَّ َوِبَحـقِّ ُمَحمَّ

الّصاِدِقیـَن، َوِبَحـقِّ ُموسـٰی َالّصاِلـِح ِمـَن الّصاِلِحیـَن، َوِبَحـقِّ َعِلـيِّ ِن 

یـَن، َوِبَحـقِّ  ِر ـِر ِمـَن اْلَخیِّ ـٍد، َاْلَخیِّ ضـٰا ِمـَن الّراِضیـَن، َوِبَحـقِّ ُمَحمَّ الرِّ

ِقـيِّ ِمـَن  یـَن، َوِبَحـقِّ اْلَحَسـِن، َالتَّ ـُکوِر، ِمـَن الّصاِبِر الّصاِبـِر َعِلـيٍّ الشَّ

ْفِس  ـَهِر، َوِبَحقِّ النَّ مـٰاِم ِبالسَّ ـّجاِد الّثانـي، َوُمکٰاِبِد َلْیَلِة التِّ یـَن، َوالسَّ ِقیِّ التَّ

َنِتـَك َعلـٰی  ِتـَك َوَبیِّ َبـِة، َواْلَخَلـِف الّصـاِدِق، َوُحجَّ یِّ وِح الطَّ ـِة، َوالـرُّ ِکیَّ الزَّ

ـَك، َوُمْظِهِر  َخْلِقـَك، َوَمـْن ُهـْم ِبِه َیـْوَم اْلِقیٰاَمـِة ُمخٰاِصُمـوَن، َسـِميِّ َنِبیِّ

ِئـَك فـي ِعبـٰاِدَك َوِبـٰالِدَك. ْوِلیٰاِئـَك، َواْلقٰاِطـِع ِالَْعداٰ ِدیِنـَك، َوالّناِصـِر ِالَ

ِنِهْم ِعْنـَدَك، َفِإنَّ َلُهْم 
ْ
ِهْم َعَلْیَك، َوِبَشـأ َك َعَلْیِهـْم، َوِبَحقِّ ُهـمَّ َفِبَحقِّ للَّ

َ
أ

َب ِرْزِقَك  ْبـواٰ
َ
ِن، ُتـْب َعَليَّ یٰا َتـّواُب، َواْفَتـْح َعَليَّ أ

ْ
ـأ ِعْنَدَك َشـأنًا ِمَن الشَّ
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بندگانت  تمام  بر  و  برادرانم  و  فرزندان  و  عیال  و  اهل  و  من  بر  را  خود  پاك  و  حالل 

و  عیال  و  اهل  و  مرا  و  بگشا،  مؤمن  زن  و  مرد  از 

فقر  از  بده  پناه  را  مؤمن  زن  و  مرد  هر  و  را  وابستگانم  و  برادران  و  فرزندان 

به  خود  خلق  از  یکى  به  نه  و  وامگذار  خودم  به  مرا  و  آخرت،  در  دوزخ  آتش  و  دنیا  در 

عیال  و  اهل  و  مرا  شئون  همۀ  و  آن،  از  زیادتر  نه  و  کمتر  نه  و  زدنى  هم  به  چشم  مقدار 

امر  از  است  مهم  آنچه  و  فرما،  اصالح  را  خواهرانم  و  برادران  و  فرزندان  و 

دّجال،  فتنه  از  و  فتنه اى  هر  از  مى برم  پناه  تو  به  فرما،  کفایت  آن ها  و  من  براى  آخرت  و  دنیا 

سرور  بر  او  فراوان  سالم  و  خدا  درود  و  مهربانان،  مهربان ترین  اى  و  عالمیان  پروردگار  اى 

باد. پاکیزه اش  و  پاك  خاندان  بر  و  رحمت  پیامبر  محّمد  حضرت  ما 

۱. بحاراألنوار : ۳۷۱/۱۰۱ ح۱۵ ، أبواب الجنات في آداب الجمعات : ص۳۰۰ .

ْهِلي َوَوَلـِدي َوِإْخَوتـي، َوَعلٰی َجِمیـِع ِعبٰاِدَك 
َ
ـِب، َوَعلـٰی أ یِّ اْلَحـٰالِل الطَّ

ْهِلي َوَوَلـِدي َوِإْخَوِتي 
َ
ِعْذِنـي َوأ

َ
ِنـَي اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْوِمنـٰاِت، َوأ ِمـْن ِإْخواٰ

ِنـي ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْوِمنـٰاِت، ِمـَن اْلَفْقـِر ِفـي  ْهـَل ِعنٰاَیِتـي، َوِإْخواٰ
َ
َوأ

َحٍد ِمْن 
َ
ِخَرِة، َوٰال َتــِکْلِني ِإلٰی َنْفِسـي، َوٰال ِإلـٰی أ ْنیـٰا، َوِمـَن الّناِر ِفي اْالٰ الدُّ

ْصِلْح لـي َوِالَْهِلي 
َ
ْکَثـَر، َوأ

َ
َقلَّ ِمـْن ٰذِلـَك َوٰال أ

َ
َخْلِقـَك َطْرَفـَة َعْیـٍن، َوٰال أ

نٰا ِمْن  َهمَّ
َ
ـُه، َواْکِفِنـي َوِإّیاُهـْم مـٰا أ َننٰا ُکلَّ

ْ
ِتـي َشـأ َخواٰ

َ
َوَوَلـِدي َوِإْخَوِتـي َوأ

ّجـاِل،  ُعـوُذ ِبـَك ِمـْن ُکلِّ ِفْتَنـٍة، َوِمـْن ِفْتَنـِة الدَّ
َ
ِخـَرِة، أ ْنیـٰا َواْالٰ ْمـِر الدُّ

َ
أ

ٍد  ِدنٰا ُمَحمَّ ـُه َعلـٰی َسـیِّ ـی اللَّ ْرَحـَم الّراِحِمیـَن، َوَصلَّ
َ
یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیـَن َوأ

َم َتْسـِلیمًا.(۱) یَن، َوَسـلَّ ِبیَن الّطاِهِر یِّ ْحَمـِة، َوَعلٰی آِلـِه الطَّ َنِبـيِّ الرَّ
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خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

باد.. تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم 

ݐ   ݔ  ݑ   ݔ (۳۲) ݐ
در کتاب مزار کبیر از حنان بن سدیر روایت کرده است که گفت: 

امام صادق7 به من فرمودند: اى سدیر، آیا قبر امام حسین7 
را هر روز زیارت مى کنى؟ عرض کردم: نه. 

فرمود: چه قدر جفا مى کنى، آیا در هر سال زیارت مى کنى؟ عرض 
کردم: گاهى مى شود. 

امام  به  نسبت  مى کنید  جفا  قدر  چه  سدیر،  اى  فرمود:  امام7 
و  ژولیده  است  فرشته  هزار  را  خدا  نمى دانى  آیا  حسین7، 
سستى  و  مى کنند  زیارت  و  مى کنند  گریه  پیوسته  غبارآلوده 
نمى ورزند؟ تو را چه مى شود اى سدیر که قبر مبارك آن حضرت 

را زیارت کنى در جمعه پنج مرتبه و در هر روز یک مرتبه؟ 
عرض کردم: فداى شما شوم، بین ما و آن قبر مبارك مسافت زیاد 

و فرسخ ها راه است.
امام7 فرمود: باالى بام خانه ات برو، توّجهى به طرف راست و 
چپ کن، آنگاه سر به سوى آسمان نما، سپس رو به قبر مبارك 

بگو: 
ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه . ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ َالسَّ

۱۲۶ 
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۱. مزار کبیر : ص۴۳۸ ، کامل الزیارات : ص۴۸۰ ح۲ ، ابواب الجنات في آداب الجمعات : ص۲۹۸ .
۲.سورۀ بقره، آیه ۱۱۵.                                              ۳. بین دو کروشه از کامل الزیارات:ص۴۸۳ ح۷  است.

که در این صورت براى تو یک زیارت نوشته مى شود، که معادل 
یک حج و یک عمره است. 

سدیر گوید: گاهی در ماه بیش از بیست مرتبه این دستور را عمل کردم.(۱)

ݐ   ݔ  ݑ   ݔ (۳۳) ݐ
[حّنان بن سـدیر شـرفیاب شـد محضر مقـّدس حضرت صـادق7 در حالی 

کـه عـّده ای از اصحـاب در خدمتـش بودند، امام7 بـه او فرمودند: 
اى حّنان بن سدیر، آیا حضرت ابا عبد اهللا را در هر ماه یک بار 
زیارت مى کنى؟ عرض کرد: نه، امام7 فرمودند: در هر سال یک 
مرتبه زیارت مى کنى؟ عرض کرد: نه، امام7 فرمودند: چه قدر 
به سرور خود جفا مى کنید. حّنان بن سدیر عرض کرد: کمى زاد 

و توشه و دورى راه مانع است.
امام7 فرمودند: آیا شما را راهنمایى کنم به زیارت مقبول، اگر 

چه از فاصله اى دور باشد؟
عرض کرد: چگونه از راه دور زیارت کنم؟

امام7 فرمودند: روز جمعه یا هر روزى که خواستى غسل کن و 
پاك ترین لباس خود را بپوش و به باالترین محل در خانه ات یا به 
صحرا برو، رو به قبله کن بعد از آنکه برایت روشن شد که قبر 
مطهر آن طرف مى باشد، خداوند تبارك و تعالى مى فرماید: «هر 

کجا رو نمایید آنجا جهت خدا است».(۲) سپس بگو:](۳)

۱۲۷ 
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خدا  رسول  جّدت  به  و  خداوند  سوى  به  مى جویم  تقّرب  سرورم  و  سید  اى  من 

تو  بر  سالم  شهید،  فرزند  و  شهید  اى  و  شده،  کشته  فرزند  و  شده  کشته  اى  من،  موالى  فرزند 

و  من  موالى  اى  تو  بر  سالم  سرورم،  فرزند  و  من  سرور  و  من  موالى  اى  تو  بر  سالم 

زبان  و  قلب  با  خدا  رسول  فرزند  اى  هستم  تو  زائر  من  باد،  تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و 

ننموده ام،  مشاهده  را  بارگاهت  و  نیامده  زیارتت  به  خودم  چه  اگر  جوارحم  و 

خدا  پیامبر  نوح  حضرت  وارث  و  خداوند،  برگزیده  آدم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

حضرت  وارث  و  خداوند،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  و  خداوند،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  و 

على  حضرت  وارث  و  او،  فرستاده  و  او  پیامبر  و  خدا  حبیب  محّمد9  حضرت  وارث  و  خدا،  روح  عیسى 

وصى  على  بن  حسن  وارث  و  او،  جانشین  و  خدا  رسول  وصى  و  امیرمؤمنان 

ساعت  این  در  آنان  بر  را  عذاب  و  کند  لعنت  را  تو  قاتالن  خدا  امیرمؤمنان،  

نماید.  تجدید  ساعتى  هر  و 

ـِه َوِإلٰی  َك َرُسـوِل اللَّ ـِه َتعٰالـٰی َوِإلٰی َجدِّ ٌب ِإَلی اللَّ ِدي ُمَتَقـرِّ أَنـا یٰا َسـیِّ

ـٰالُم َعَلْیـَك  ِدي، َالسَّ ِدي َواْبـَن َسـیِّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َوَسـیِّ السَّ

ـٰالُم  ـِهیِد، َالسَّ ـِهیُد اْبُن الشَّ یـٰا َمـْوٰالَي َواْبَن َمْوٰالَي یٰا َقِتیُل اْبُن اْلَقِتیِل الشَّ

ِه ِبَقْلِبي َوِلسـٰاِني  ِئُرَك َیا اْبَن َرُسـوِل اللَّ ِه َوَبَرکٰاُتـُه. أَنا زاٰ َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ

ِتـَك.  ُزْرَك ِبَنْفِسـي َواْلُمشـٰاَهَدِة ِلُقبَّ
َ
ِرِحـي َوِإْن َلـْم أ َوَجواٰ

ـِه  اللَّ َنِبـيِّ  ُنـوٍح  ِرَث  َوواٰ ـِه  اللَّ َصْفـَوِة  آَدَم  ِرَث  واٰ یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ِرَث ِعیسـٰی  ـِه َوواٰ ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم اللَّ ـِه َوواٰ ِهیـَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ َوواٰ

َعِلـيٍّ  ِرَث  َوواٰ َوَرُسـوِلِه  ـِه  َوَنِبیِّ ـِه  اللَّ َحِبیـِب  ـٍد  ُمَحمَّ ِرَث  َوواٰ ـِه  اللَّ ُروِح 

ِرَث اْلَحَسـِن ْبـِن َعِليٍّ  ـِه َوَخِلیَفِتـِه َوواٰ ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن َوَوِصـيِّ َرُسـوِل اللَّ
َ
أ

َب ِفـي  َد َعَلْیِهـُم اْلَعـذاٰ ـُه قٰاِتِلیـَك َوَجـدَّ ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن. َلَعـَن اللَّ
َ
َوِصـيِّ أ

ٰهِذِه الّسـاَعِة َو ِفي ُکلِّ سـٰاَعٍة .



ݐݑ ݐݒ  ݓ
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۵۵۶

بر  که  ـ  من  موالى  اى  تو  سوى  به  و  حسن:  امام  عزیزت  برادر  و  امیرمؤمنان  بزرگوارت  پدر  و 

پس  مى دهم،  انجام  جوارحم  همه  و  زبان  و  قلب  با  که  زیارتم  این  با  ـ  رحمتش  و  خدا  سالم  تو 

لعنت  با  و  دشمنانت  از  جستن  تبّرى  با  من  و  من،  از  آن  قبول  براى  باش  من  شفیع  من  سرور  تواى 

باد  شما  بر  پس  مى جویم،  تقّرب  شما  همۀ  به  و  متعال  خداوند  به  آنان،  بر 

خداوند. رحمت  و  رضوان  و  درود 

من،  سرور  فرزند  و  من  سرور  اى  و  من،  موالى  وفرزند  من  موالى  اى  تو  با  مى کنم  وداع  من 

اى  شما  با  مى کنم  وداع  و  الحسین،  بن  على  اى  سرورم  فرزند  و  سرورمن  اى  مى کنم  وداع  تو  با  و 

او. رضوان  و  برکات  و  رحمت  و  خدا  سالم  باد  شما  بر  شهدا،  گروه  اى  من،  سروان 

ِخیـَك اْلَحَسـِن َوِإَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َعَلْیـَك 
َ
ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن َوِإلـٰی أ

َ
ِبیـَك أ

َ
أ

ِرِحي َفُکْن  یٰاَرِتي َلَك ِبَقْلِبي َوِلسـٰاِني َوَجِمیـِع َجواٰ ـِه َوَرْحَمُتـُه ِبِز َسـٰالُم اللَّ

ْعَنِة  ِئـَك َواللَّ ْعداٰ
َ
َءِة ِمـْن أ ي َوأَنـا ِباْلَبراٰ ِدي َشـِفیِعي ِلَقُبوِل ٰذِلـَك ِمنِّ یـٰا َسـیِّ

ْجَمِعیـَن َفَعَلْیَك 
َ
ِه َتعٰالـٰی َوِإَلْیُکـْم أ ُب ِبٰذِلَك ِإَلـی اللَّ َتَقـرَّ

َ
َلُهـْم َوَعَلْیِهـْم أ

ُنـُه َوَرْحَمُتُه . ـِه َوِرْضواٰ ُت اللَّ َصَلـواٰ

بن  على  حضرت  قبر  به  رو  و  برگرد  چپ  طرف  به  کمى  سپس 
الحسین8 نما که پایین پاى مبارك پدر7 قرار داد و مانند 

آنچه گفتى در زیارت امام7 بگو.
و  کن،  دعا  دنیایت  و  دین  امور  در  دارى  دوست  آنچه  به  سپس 
آنگاه چهار رکعت نماز بخوان، نماز زیارت، یا شش رکعت و یا 

هشت رکعت و این افضل است و اقّل آن دو رکعت است، 
سپس رو به قبر حضرت ابا عبد اهللا7 کن و بگو:

ُعَك  ِدي َوُمَودِّ ِدي َواْبَن َسـیِّ ُعـَك یٰا َمـْوٰالَي َواْبَن َمـْوٰالَي َوَسـیِّ أَنـا ُمَودِّ

ِتي یٰا  ُعُکـْم یٰا سـٰاداٰ ِدي یـٰا َعِليَّ ْبـَن اْلُحَسـْیِن َوُمَودِّ ِدي َواْبَن َسـیِّ یـٰا َسـیِّ

ُنُه. ـِه َوَرْحَمُتـُه َوَبَرکٰاُتـُه َوِرْضواٰ ِء َفَعَلْیُکْم َسـٰالُم اللَّ ـَهداٰ َمْعَشـَر الشُّ



ݐݑ
ݖ   

 ݓ
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۵۵۷

مؤّلـف گویـد: شـیخ طوسـی1 ایـن زیـارت را در اعمـال روز جمعـه ذکـر 
کـرده اسـت ولـی ظاهـرًا بـدان اختصاص نـدارد همـان طور کـه بـه آن در کامل 

الزیـارات تصریح شـده اسـت.(۱)

ݐ   ݑ  ݐ ݑ ݖ  ݔ (۳۴) ݐ
حّنـان بـن سـدیر از پـدرش و او از امـام صـادق7 روایـت کـرده اسـت کـه 

فرمودند: 
اى سدیر، آیا زیاد به زیارت قبر ابى عبد اهللا7 مى روى؟ عرض 
کردم: اشتغاالتم مانع است. امام7 فرمودند: آیا چیزى به تو یاد 
نویسد؟  زیارت  یک  برایت  خداوند  دادى  انجام  وقتى  که  دهم 

عرض کردم: آرى فداى شما شوم. 
امام7 فرمود: در منزلت غسل کن و به باالى بام رو و با اشاره 
به قبر مبارکش بر آن حضرت سالم کن، با این عمل یک زیارت 

[کامل الزیارات: ۴۸۲ ح۵] براى تو بنویسند.                          

ݑ از راه دور ݐ ݓ ݖ  ݔ  ݑ  ݔ (۳۵) ݐ
در کتاب منهاج العارفین آمده اسـت: در حدیث معتبری روایت شـده اسـت:

به باالى بام خانه ات برو، به طرف راست و چپ توّجهى کن، سپس 
سر را به سوى آسمان باال ببر و صورت به طرف کربال نما و بگو: 

۱. مصباح المتهجد: ص ۲۸۹ ، کامل الزیارات : ص۴۸۳ ح۷ ، مصباح الزائر: ۳۷۲ با کمی اختالف.

۱۲۸ 

۱۲۹ 
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۵۵۸

۱. منهاج العارفین ومعراج العابدین : ص۴۱۵   ۲. زاد المعاد : ۴۷۴ ، منهاج العارفین : ص۴۱۵ .

خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

باد. تو  بر  خداوند  برکات  و  رحمت  و  سالم 

اهللا. عبد  ابا  اى  تو  بر  خدا  درود 

اهللا  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه . ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ َالسَّ

تا برایت ثواب یک حج و یک عمره نوشته شود.(۱)

ݔ ݐ ݐ ݔ  ݐ    ݑ  ݐ ݑ ݖ  ݔ (۳۶) ݐ
حسـین بـن ثویـر به مـوالی ما امام صـادق7 عرض کـرد: من زیاد می شـود 
کـه موالیـم حضـرت ابـا عبـد اللـه الحسـین7 را یـاد می نمایـم، در ایـن هنگام 

چـه بگویـم؟ امـام7 فرمودند: سـه مرتبـه بگو:

ِه. ُه َعَلْیَك یٰا أبـٰا َعْبِداللَّ َصّلـی اللَّ

دور باشى یا نزدیک، این درود به آن حضرت مى رسد.(۲)

ݐ   ݐ  ݔ    ݑ   ݔ (۳۷) ݐ
اشاره می کنی به سوی موال امام حسین7 و می گویی: 

ـِه  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

۱۳۰ 

۱۳۱ 
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۵۵۹

۱. ترجمه باب الّسعادة في أهّم ما یعمل في الیوم واُالسبوع والسنة : ۱۹۷ .

براى تو ثواب زیارت آن حضرت نوشته مى شود.(۱)

... بام از راه دور ݓ ݐ  ݔ  ݑ   ݔ (۳۸) ݐ
در کتـاب زاد المعـاد نقـل گردیـده: بعضـی از بـزرگان علمـا از ابوالحسـن 
قادسـی روایـت کرده اسـت که در خواب محضر رسـول خدا9 شـرفیاب شـد 

و ایـن زیـارت را بـرای امـام حسـین7 از راه دور تعلیـم فرمودنـد:

َك  ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلـٰی ُامِّ ِبیـَك، َالسَّ
َ
َك َوأ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلـٰی َجـدِّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا  ـِة ِمـْن َبِنیـَك، َالسَّ ِئمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلـی اْالَ ِخیـَك، َالسَّ
َ
َوأ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا صٰاِحَب اْلُمِصیَبـِة الّراِتَبِة،  ْمَعِة الّسـاِکَبِة، َالسَّ صٰاِحـَب الدَّ

ـِه ِفیـَك َمْوُتـورًا،  ـِه ِفیـَك َمْهُجـورًا، َوَرُسـوَل اللَّ ْصَبـَح ِکتـٰاَب اللَّ
َ
َلَقـْد أ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ َالسَّ

ِحّباِئِه، 
َ
ـِه َوأ ـٰالُم َعلٰی ُاَمنٰاِء اللَّ ـِه َوُخَلفٰاِئِه، َالسَّ ْنصٰاِر اللَّ

َ
ـٰالُم َعلٰی أ َالسَّ

و رحمت خدا و برکات او بر تو باد.

مادر  بر  و  تو  بر  سالم  پدرت،  و  جّد  بر  و  تو  بر  سالم 

اى  تو  بر  سالم  فرزندانت،  از  امامان  بر  و  تو  بر  سالم  برادرت،  و 

نشده،  گرفته  آن  انتقام  و  است  باقى  که  مصیبتى  صاحب  اى  تو  بر  سالم  ریزان،  اشک  صاحب 

گردید،  محزون  تو  مورد  در  خدا9  رسول  و  گردید  متروك  و  مهجور  تو  مورد  در  خدا  کتاب 

باد. تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم 

او،  دوستان  و  پروردگار  امینان  بر  سالم  او،  جانشینان  و  خدا  یاوران  بر  سالم 

َوَبَرکٰاُتـُه.  ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة 

۱۳۲ 
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۵۶۰

۱. زاد المعاد : ص۴۷۵ ، هدیة الزائرین: ص۴۰۵ ، منهاج العارفین : ص۴۱۴ ، مفتاح الجّنات : ۶۲۷/۲ .
۲. مفاتیح النجاة (مخطوط) : ص۵۹۴ .

و  الهى،  سّر  حافظان  و  خدا  حمت  معادن  و  خداشناسى  مراکز  بر  سالم 

درود  خدا،  رسول  ذرّیه  و  خدا  پیامبر  جانشینان  و  قرآنى  علوم  دارندگان 

خدا بر او و خاندانش و رحمت خدا و برکات او بر آنان باد.

باد. تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم 

ـِه، َوَحَفَظِة ِسـرِّ  ـِه، َوَمعـٰاِدِن ِحْکَمـِة اللَّ ـٰالُم َعلـٰی َمحـٰالِّ َمْعِرَفـِة اللَّ َالسَّ

ی  ِه َصلَّ ِة َرُسـوِل اللَّ یَّ ـِه، َوُذرِّ ْوِصیـٰاِء َنِبيِّ اللَّ
َ
ـِه، َوأ ـِه، َوَحَمَلـِة ِکتٰاِب اللَّ اللَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه.(۱) ُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، َوَرْحَمُة اللَّ اللَّ

ݐ   ݔ  ݑ   ݔ (۳۹)  ݐ
کسـی کـه بخواهـد آن حضـرت را از راه دور زیـارت کند بر بـاالی بام رود و 

رو بـه کربال نمایـد و بگوید:

ِه َوَبَرکٰاُتُه. ٰالُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَّ َالسَّ

وقتی این عمل را انجام داد ثواب زیارت آن حضرت را به او دهند.(۲) 

۱۳۳ 
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۵۶۱

زیارت هـای  از  نمودیـم بعضـی  نقـل  را  از آنکـه زیـارات آن حضـرت  بعـد 
می کنیـم. ذکـر  نیـز  را  حضـرت7  آن  اصحـاب  و  خویشـاوندان  بـه  مربـوط 

ݓ ݓ ݔ  ݓ ݔ  ݑ  ݔ (۴۰) ݐ
سـید ابراهیم پسـر سـید محّمد عابد (که در شـهر شـیراز مدفون اسـت)، پسـر 

امام موسـی بـن جعفر8 می باشـد.
مـزار شـریف ایشـان در زاویـه شـمالی رواقـی اسـت کـه بـه اسـم آن بزرگـوار 
معـروف اسـت در حـرم امـام حسـین7، و بـر آن ضریـح محکمـی اسـت کـه 

خیلـی زیبا سـاخته شـده اسـت....
سـبب ملّقـب شـدن ایشـان بـه «ُمجـاب» ایـن اسـت کـه گفتـه شـده بـر امام 
حسـین7 سـالم کـرده، و آن حضـرت از میـان قبـر بـه سـالم او پاسـخ داده 

اسـت.(۱) 
ابـن مهنـا العبیدلـی نیـز در «تذکـرة األنسـاب» گفتـه اسـت: سـید ابراهیـم 
ضریـر کوفـی پسـر سـید محّمـد عابد پسـر امام موسـی بن جعفر8 اسـت و به 
«مجـاب» معـروف گشـته بـه خاطـر اینکه به سـالم او جواب داده شـده اسـت. 

بعضی از فرزندانش در این باره گفته اند:
المجـابمـن أین للنـاس مثـل جّدي وابنـه  موسـی 
الجـوابإذ خاطب السبط وهو رمس کـرم  أ جاوبـه 

کجا است برای مردم مانند جّد من / موسی و فرزند او مجاب
چون سـبط (رسـول خـدا9) را مخاطب قـرار داده در حالی که آن حضرت 

۱. مشاهد العترة الطاهرة، سید عبدالرزاق کمونة الحسینی : ص۱۷۶ .

۱۳۴ 
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در میـان قبـر بوده اند و به بهترین پاسـخ به سـالم او پاسـخ داده اند.(۱) 
سـید ضامـن حسـینی مدنـی کـه درسـال ۱۰۸۸ می زیسـته در کتـاب «تحفـة 

األزهـار» سـبب دیگـری بـرای ایـن ملقـب شـدن ذکـر کـرده، او گفته اسـت:
و سـبب در ملقـب شـدن او بـه مجـاب ایـن اسـت کـه گفتـه شـده: او زائـر 
قبـر شـریف جـّدش امیرالمؤمنیـن7 بـوده، امـام8 جـواب او را از ضریـح 

مرحمـت کـرده اسـت و بـه فرزندانـش گفتـه می شـود : «آل حائـر».(۲)
آنچـه از ایـن رأی ظاهر می شـود این اسـت که سـید ابراهیم مجـاب به زیارت 
امیرالمؤمنیـن علـی بن ابـی طالب8 رفتـه و آن حضرت را مخاطـب قرار داده 
به سـالم و پاسـخ سـالم خـود را از امیرالمؤمنیـن علی بن ابی طالب8 شـنیده 
اسـت، زیـرا لقـب امیرالمؤمنیـن اطـالق نمی شـود مگر بـر حضرت علـی بن ابی 
طالب8، و هر کدام باشـد پاسـخ سـالم از امام معصـوم8 حاصل گردیده 
و اگـر چـه ممکـن اسـت بیـن دو رأی جمـع کـرد بـه اینکـه سـید ابراهیـم سـالم 
اللـه علیـه جـواب سـالم خود را شـنیده اسـت از امـام امیرالمؤمنیـن7 و از امام 
حسـین8 در دو حادثـه جـدا از یکدیگر، اگر چه شـنیدن جواب سـالم از قبر 
مبـارک امـام حسـین7 بـراو شـهرت بیشـتری دارد، و خداونـد بـه حقایـق امور 

است.(۳) گاه  آ
و نیـز گفته انـد: «مجـاب» نامیـده شـده چـون سـالم او جواب داده شـده، و 
قّصـه اش ایـن بوده که بـه محضر حضرت ابـا عبد اللـه7 وارد گردیده و عرض 
ِه» «سـالم بر تو ای ابا عبـد الله»، و صدایی  باٰ َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـاٰ أ کـرده:  «َالسَّ

۱. مزارات األولیاء في أرض کربالء : ص۱۴۲ .
۲. بـه نقـل از فوائـد الرجالیـة تألیف سـّید بحرالعلـوم جلـد۱ ص۴۳۸ پاورقی۱، تحقیـق محّمد صـادق بحرالعلوم 

و حسـین بحرالعلـوم؛ و کتـاب تحفة األزهـار (مخطوط).
۳. المجاب برّد السالم : ص۱۴ .
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دانا،  و  کننده  دعوت  و  سرپرست  و  پاك  رستگار،  سید  اى  تو  بر  سالم 

آشکار  امام حسین7  موالیت  و  من  موالى  به  و  راندى  راستى سخن  به  و  حق گفتى  که تو  مى دهم  گواهى 

و پنهان فراخواندى، پیروى کننده ات پیروز و رستگار و تصدیق کننده ات اهل نجات و تکذیب کننده ات و 

تخّلف کننده از تو دچار خسران و زیان و محرومیت است.

بده  شهادت  من  براى  گفتم  تو  نزد  که  شهادت  این  به  موالیم،  فرزند  و  من  موالى  و  من  سرور  اى 

نمودنت،  پیروى  و  تصدیقت  و  اطاعت  و  تو  معرفت  به  باشم  رستگاران  از  تا 

ـٰالُم یاٰ َوَلدي» «و بر تو باد سـالم ای فرزندم». را شـنیده اسـت که : «َوَعَلْیَك السَّ
و مرحـوم سـید حسـن صـدر طاب ثـراه در کتابـش «نزهة الحرمیـن» در ذکر 

قبـور علمـا و اولیـاء در عراق گفته اسـت:
و از آنـان اسـت «ابراهیـم مجاب» پسـر محّمد عابد که فرزنـد امام کاظم7 
اسـت، قبـر شـریف او در رواق حـرم امـام حسـین7 اسـت و دارای ضریـح 
می باشـد، و او اّول کسـی اسـت که از طایفه موسـویان در حائر سـاکن گردیده، 

او ابتـدا در کوفـه منـزل داشـته سـپس سـاکن حائر گردیده اسـت. 
مـی گویـم: وقتـی وارد حـرم مطهـر امـام حسـین7 شـدی، آن حضـرت و 
اهـل بیـت آن حضـرت و انصـار را زیـارت کـردی رو بـه قبر سـید ابراهیـم نما و 

ایشـان را بـا ایـن عبـارات زیـارت کن:

 ، ، َالّداِعـيُّ اْلَحِفيُّ ، َالّطاِهـُر اْلَوِليُّ ِکـيُّ ُد الزَّ ـیِّ َها السَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

نَّـَك ُقْلـَت َحّقـًا، َوَنَطْقَت ِصْدقـًا، َوَدَعـْوَت ِإلٰی َمـْوٰالَي َوَمْوٰالَك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

َوخـٰاَب  ُقـَك،  ُمَصدِّ َوَنجـٰی  ِبُعـَك  ُمتَّ فـٰاَز  َوِسـّرًا،  َعٰالِنَیـًة  اْلُحَسـْیِن7 

ـُف َعْنَك. ُبـَك، َواْلُمَتَخلِّ َوَخِسـَر ُمَکذِّ

ـهٰاَدَة ِعْنَدَك،  دي َوَمـْوٰالَي َواْبـَن َمْوٰالَي، ِإْشـَهْد لـي ِبٰهـِذِه الشَّ یـٰا َسـیِّ

بٰاِعـَك،  َواتِّ َوَتْصِدیِقـَك  َوطٰاَعِتـَك،  ِبَمْعِرَفِتـَك  یـَن  اْلفٰاِئِز ِمـَن  ُکـوَن  ِالَ
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۱. مزارات األولیاء في أرض کربالء : ۱۴۲ .

سید  اى  موالیم،  فرزند  و  من  موالى  اى  و  من  سرور  اى  تو  بر  سالم  و  درود 

بن  موسى  امام  پسر  که  عابد  محّمد  پسر  مجاب،  ابراهیم 

جعفر8 است، و رحمت خدا و برکات او بر تو باد.

او  رسول  و  خدا  فرمانبردار  و  مطیع  که  شایسته  بنده  اى  تو  بر  سالم 

و  سالم  باد  تو  بر  و  بودى،  ـ  باد  آنان  بر  خدا  درود  و  سالم  ـ  حسین  امام  و  حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  و 

مى گیرم  شهادت  را  خدا  تو،  جان  و  جسم  بر  او  رضوان  و  او  آمرزش  و  او  برکات  و  خدا  رحمت 

با  جهاد  در  و  کرده  جهاد  خدا  راه  در  که  آنان  رفتند،  بدر  اصحاب  که  رفتى  راهى  همان  به  تو  که 

یـٰا  َمـْوٰالَي،  َواْبـَن  َمـْوٰالَي  َویـٰا  دي  َسـیِّ یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َوالسَّ ـٰالُة  َالصَّ

مٰاِم ُموسـٰی ْبِن  ـِدِن اْلعٰاِبـِد، ِاْبـِن اْالِ ِهیـَم اْلُمجـٰاب، ِاْبـِن ُمَحمَّ د ِإْبراٰ َسـیِّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه.(۱) َجْعَفـٍر8، َوَرْحَمـُة اللَّ

ݐ ݓ  ݓ  ݔ ݓ ݑ  ݔ (۴۱) ݐ
صاحبـان مـزار، یعنـی مؤّلفـان محتـرم، بـرای ایشـان زیـارت مسـتقّلی ذکـر 
نکرده انـد، زیـرا داخـل در شـهدا هسـتند، و چون امروز برای ایشـان قبری اسـت 
جـدا از شـهدا در رواق، وقتـی از زیـارت حضـرت سـید الشـهداء7 و زیـارت 
شـهدا، فـارغ گشـتی و از درب شـریف حضـرت بیـرون آمدی حبیب بـن مظاهر 

را بـا ایـن عبـارات زیـارت کن:
َوِلَرُسـوِلِه  ـِه  ِللَّ َاْلُمِطیـُع  الّصاِلـُح،  اْلَعْبـُد  َهـا  یُّ

َ
أ َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم  ـٰالُم َوَعَلْیَك السَّ ِمیِراْلُمْوِمِنیـَن َواْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن َعَلْیِهـُم السَّ َوِالَ

ْشـِهُد 
ُ
ُنـُه َعلـٰی ُروِحَك َوَبَدِنَك، أ ـِه َوَبَرکٰاُتـُه َوَمْغِفَرُتـُه َوِرْضواٰ َوَرْحَمـُة اللَّ

ـوَن اْلُمجٰاِهـُدوَن ِفـي  یُّ نَّـَك َمَضْیـَت َعلـٰی مـٰا َمضـٰی َعَلْیـِه اْلَبْدِر
َ
ـَه أ اللَّ

۱۳۵ 
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۲. مفتاح الجنات: ۴۴۲/۲. ۱. سورۀ نساء، آیه۶۹. 

کردند.  فراوان  تالش  و  سعى  خدا  دوستان  یارى  در  و  نمودند  نصیحت  و  خیرخواهى  خدا  براى  دشمنان 

داده  بیعتش  به  کننده  وفا  به  که  پاداشى  فراوان ترین  و  بهترین  دهد  پاداش  تو  به  خداوند 

صالحین  و  شهداء  و  صدیقین  و  پیامبران  با  را  تو  خداوند  و  فرموده،  مستجاب  را  دعایش  او  براى  و 

هستد. همراهانى  خوب  آنان  که  فرماید،  محشور  

تو را به خدا مى سپارم و از او خواستار رعایت و نگهبانى توأم و بر تو سالم مى کنم، به خدا و رسول او 

و کتابش و آنچه از طرف خداوند آورده ایمان دارم، خداوندا ما را در زمرة گواهان بنویس.

مادامى  تا  گردان  همیشگى  من  براى  را  او  زیارت  و  مده  قرار  زیارتم  آخرین  را  زیارت  این  خداوندا 

بر  آشنایى  اولیائت  و  رسولت  و  من  میان  و  فرما  محشور  ایشان  با  بهشت  در  مرا  و  داشته اى  باقى  مرا  که 

ایمان داراى  که  حالى  در  بمیران  مرا  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  فرما،  قرار 

ِء اْلُمبٰاِلُغـوَن ِفـي ُنْصَرِة  ْعـداٰ
َ
ـِه اْلُمنٰاِصُحـوَن َلـُه ِفـي ِجهـٰاِد األ َسـِبیِل اللَّ

َحـٍد َوفـٰی ِبَبْیَعِتـِه 
َ
ِء أ ْوَفـَر َجـزاٰ

َ
ِء َوأ ْفَضـَل اْلَجـزاٰ

َ
ـُه أ َك اللَّ ْوِلیـٰاِء، َفَجـزاٰ

َ
األ

ـَهداِء  یِقیـَن َوالشُّ دِّ یـَن َوالصِّ ِبیِّ َواْسـَتجٰاَب َلـُه َدْعَوَتـُه َوَحَشـَرَك َمـَع (النَّ

َرِفیقـًا)(۱).(۲) ولِئـَك 
ُ
أ َوَحُسـَن  َوالّصاِلِحیـَن 

ݐ ݓ  ݓ  ݔ ݓ    (۴۲)
سپس با حبیب بن مظاهر وداع می کنی و می گویی:

ِه َوِبَرُسـوِلِه  ـٰالَم، آَمّنا ِباللَّ  َعَلْیَك السَّ
ُ
ْقَرأ
َ
ْسـَتْرِعْیَك َوأ

َ
ه َوأ ْسـَتوِدُعَك اللَّ

َ
أ

لّلهمَّ اْکُتْبنٰا َمَع الّشـاِهِدیَن.
َ
ـِه، أ َوِکتٰاِبـِه َوِبمـٰا جٰاَء ِمْن ِعنِداللَّ

َبـدًا مـٰا 
َ
یٰاَرِتـِه أ یٰاَرِتـِه َوَتْرُزُقِنـي ِز ُهـمَّ ٰال َتْجَعلـُه آِخـَر الَعْهـِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ

ْف َبْیِني َوَبْیَنـُه َوَبْیَن َرُسـوِلَك  ْبَقْیَتِنـي َواْحُشـْرِني َمَعـُه ِفـي الِجنـٰاِن َوَعـرِّ
َ
أ

ْیمٰاِن  ِني َعَلـی اْالِ ـٍد َوَتَوفَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
ُوِلیٰاِئـَك، أ

َ
َوأ

۱۳۶ 
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۱. مفتاح الجّنات : ۴۴۶/۲ .

او فرزندان  از  ائمه  و  طالب  ابى  بن  على  والیت  و  رسولت  تصدیق  و  تو  به   

پروردگار  اى  خشنودم  این  به  من  همانا  هستم،  ایشان  دشمنان  از  برائت  و  ـ  باد  ها  آن  بر  درود  و  سالم  که 

محّمد. آل  و  محّمد  بر  خدا  درود  و  من، 

ِة  ِئمَّ
َ
ِبي طٰاِلـٍب َوُوْلـِدِه األ

َ
ْصِدیـِق ِبَرُسـوِلَك َوالِوٰالَیـِة ِلَعِليِّ ْبـِن أ ِبـَك َوالتَّ

ی  ِئِهْم َفِإنِّي َرِضْیُت ِبٰذِلـَك یٰا َربِّ َوَصلَّ ْعداٰ
َ
َءِة ِمـْن أ ـٰالُم َواْلَبراٰ َعَلْیِهـُم السَّ

ٍد.(۱) ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـُه َعلـٰی ُمَحمَّ اللَّ

« ݔ ݓ ݐ ݔ «ݑ ݐ
حـاج سـعد از پـدرش حـاج عبـد االمیـر اسـدی کـه کارهـای مقـام را انجـام 
مـی داد و بـه امـور آنجـا می پرداخـت نقـل کـرده اسـت کـه او در خـواب دیـده 
اسـت گویـا طبـق عادتش پیشـاپیش ضریـح مطهر نشسـته و در کنارش شـمعدان 
اسـت، در ایـن هنـگام سـید جلیـل القـدری کـه آثـار وقـار و هیبـت در چهـره 
مبارکـش ظاهـر بـود وارد شـد و بـه همـراه ایشـان چند نفـر بانـوان مجلّلـه بودند، 
سـید بـا دسـت مبارکـش اشـاره کـرد بـه ضریـح مطّهـر و بـه آن هـا فرمـود: اینجا 
مقـام عّمـه ام زینـب (سـالم اللـه علیها) اسـت، سـپس با حـال ناله و گریه شـروع 
کـرد بـه قرائـت زیـارت و پـس از فـراغ از زیـارت رفتنـد و بـه سـوی مرقـد مطهر 
امـام حسـین7 حرکـت نمودنـد، و او معتقـد بود که آن سـید بزرگـوار حضرت 
حّجـت سـالم اللـه علیـه بودند بـه دلیل ایـن فرمایش ایشـان کـه فرمودنـد: «این 

مقـام عّمـه ام زینب اسـت».
ب وح زیارت و حاد ای 

زیـارت مقـام در سـابق در لوحـی درج شـده و در باالی ضریـح قدیم پیش از 
تجدیـد بنـا نصـب شـده و بسـیار غـم انگیز و سـوزناک و تأثیرگـذار بـود و با این 
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زیـارت کنونـی اختـالف داشـت و برای آن قصـه و حادثه ای بود که بـه حّد تواتر 
رسـیده بود و اشـکالی نـدارد کـه آن را ذکر کنیم:

حـاج سـعد از پـدرش مرحـوم حاج عبـد االمیر اسـدی نقل کرده اسـت که : 
زیـارت از قدیـم موجـود بوده و نویسـنده و مؤّلف آن ناشـناخته بـود، در نزدیکی 
مقـام یکـی از مراجـع عظـام معروف بـه «شـیخ العراقیین» سـاکن بـود و او زاهد 
و اهـل احتیـاط شـدید بـود، روزی از طـرف مقام عبـور کرد و آن لـوح زیارت را 
مشـاهده کـرد، تصمیـم گرفـت آن را بـردارد بـه اعتبـار اینکه از امـام معصوم7�
روایت نشـده اسـت، لذا دسـتور داد آن را پایین آوردند و از نصب دوبارۀ آن منع 
نمـود، دسـتورات او را فـورًا اطاعـت کردنـد، چنـد شـبی از ایـن قصـه گذشـت، 
نیمـه شـبی عالـم مذکور با اضطراب شـدید آمـد در خانه یکـی از مجاورین مقام 
کـه لـوح زیـارت نزد او نگهـداری می شـد و از او خواهش زیاد نمـود که لوح را 
تسـلیم نمایـد تـا آن را در محـّل خـودش نصـب نماید و آن شـخص لـوح زیارت 
را بـه آن عالـم داد و او بـا دسـت خـودش بـه جـای سـابقش برگردانـد و آنـگاه با 
صـدای بلنـد و اشـک ریزان زیـارت را از روی لوح خواند و بعـد از فراغ رو کرد 
بـه حاضریـن و گفـت: همیـن امشـب سـّیده مجّلله و بزرگـوار و با عظمتـی را در 
خـواب دیـدم کـه گمـان می کنـم عقیلـه زینب کبری سـالم اللـه علیهـا بوده اند، 
بـا ناراحتـی بـه مـن فرمودند: «ای شـیخ، چرا این لـوح زیـارت را از مقامی که به 
مـن منسـوب اسـت فـرودآوردی و مانع اعاده آن شـدی»، وحشـت زده از خواب 
بیـدار شـدم و خواسـتم هـر چـه سـریع تر آن را بـه جـای خـودش برگردانم شـاید 

رضایـت آن بانـوی بزرگوار حاصـل گردد.(۱)

۱. المراقد والمقامات في کربالء : ۱۸۶ .
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مهربان بخشندة  خداوند  نام  به 

رسوالن، و  پیامبران  بخش  پایان  خدا،  رسول  دختر  اى  تو  بر  سالم 

صدیقین،  و  اوصیا  سرور  مرتضى  على  دختر  اى  تو  بر  سالم   

سالم  عالمیان،  زنان  سرور  زهرا  فاطمه  دختر  اى  تو  بر  سالم 

بهشت، اهل  جوانان  سرور  دو  حسین  امام  و  حسن  امام  خواهر  اى  تو  بر 

بدون  واال  فهم  صاحب  اى  فهیمه،  اى  تو  بر  سالم  مرضّیه،  اى  و  صدیقه  اى  تو  بر  سالم 

سالم  کسى،  تعلیم  بدون  فراوان  دانش  و  علم  صاحب  اى  عالمه،  اى  تو  بر  سالم  کسى،  فهماندن 

سالم  شده،  زده  اى  تو  بر  سالم  ستمدیده،  اى  تو  بر 

ݔ ݓ ݐ ݔ ّ ݐ ݑ  ݑ ݔ (۴۳)   ݐ
در کتـاب «مراقـد و مقامـات در کربـال» گفتـه اسـت: همـان طور که سـابقًا 
ذکـر کردیـم زیـارت سـابق با زیـارت کنونی کـه بعـد از تجدید بنـا درج گردیده 

اختـالف دارد و نـّص زیـارت کنونی چنین اسـت:
حیِم  حمِن الرَّ ِه الرَّ ِبْسِم اللَّ

َواْلُمرَسـِلیَن،  ْنِبیـٰاِء  اْالَ خٰاَتـِم  ـِه  اللَّ َرُسـوِل  ِبنـَت  یـٰا  َعلیـِك  ـٰالُم  َالسَّ

یِقیَن،  دِّ ِن اْلُمرَتضٰی، َسـّیِد اْالَْوِصیـٰاِء َوالصِّ ـٰالُم َعَلْیـِك یٰا ِبْنـَت َعلـيِّ َالسَّ

ـٰالُم  دَة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ ِء، َسـیِّ ْهراٰ ـٰالُم َعَلْیـِك یٰا ِبْنـَت فٰاِطَمَة الزَّ َالسَّ

ِة،  هـِل اْلَجنَّ
َ
دْي َشـبٰاِب أ َعَلْیـِك یـٰا ُاْخَت اْلَحَسـِن َواْلُحسـیِن، َسـیِّ

یَّــُتَها اْلَفِهَمُة
َ
ٰالُم َعَلْیِك أ ِة، َالسَّ یَقُة اْلَمْرِضیَّ دِّ یَّــُتَها الصِّ

َ
ٰالُم َعَلْیِك أ َالسَّ

ـٰالُم  َمـِة، َالسَّ ُتَهـا اْلعٰاِلَمـُة َغْیـُر اْلُمَعلِّ یَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـِك أ َمـِة، َالسَّ َغْیـُر اْلُمَفهِّ

ـٰالُم  َالسَّ اْلَمْضُروَبـُة،  ُتَهـا  یَّ
َ
أ َعَلْیـِك  ـٰالُم  َالسَّ اْلَمْظُلوَمـُة،  ُتَهـا  یَّ

َ
أ َعَلْیـِك 

۱۳۷ 
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بزرگ.  مصیبت هاى  صاحب  اى  تو  بر  سالم  گشته،  اسیر  اى  تو  بر 

رسول  دختران  سرپرست  و  گردآورنده  اى  تو  بر  سالم  کبرى،  زینب  اى  تو  بر  سالم 

حسین7  امام  کودکان  و  ـ  باد  ایشان  آل  و  ایشان  بر  خدا  صلوات  و  درود  که  ـ  خدا 

بودى  شکیبا  مصائب  تمام  در  و  احوال  جمیع  در  تو  که  مى دهم  گواهى  عاشورا.  عصر  در 

در  تو  ایستادن  قسم  خدا  به  آن  و  آنها،  تلخ ترین  و  مصیبت ها  سخت ترین  در  حتى  شاکر  و 

افتاده،  خاك  روى  قتلگاه  گودى  در  تشنه  لب  با  حسین7  برادرت  که  حالى  در  بوده  محّل  این 

بدن از کثرت جراحات شمشیر و نیزه خرد شده، و شمر لعین در آن حال بر سینه مبارکش نشسته بود، واى 

که چه قدر بر آن حضرت و بر تو اى دختر زهراى اطهر و دختر خدیجه کبرى دچار اندوه و غم و غصه ام.

خویش  قلب  با  را  خدا  رسول  بیت  اهل  و  نمودى  خیرخواهى  خدا  براى  تو  که  مى دهم  گواهى 

خواهرى  خوب  کردى،  جهاد  خویش  زبان  با  است  سزاوار  و  شایسته  که  گونه  آن  و  نمودى  یارى 

بر  و  شما  بر  او  سالم  و  خدا  درود  تو،  براى  بود  برادرى  خوب  اهللا  عبد  ابا  و  حسین7  امام  براى  هستى 

ـٰالُم َعَلْیِك یٰا صٰاِحَبـَة اْلُمِصیَبـُة اْلُعْظمی.  ُسـوَرُة، َالسَّ
ْ
ُتَهـا اْلَمأ یَّ

َ
َعَلْیـِك أ

َکَفَلـْت  َمـْن  یـٰا  َعَلیـِك  ـٰالُم  َالسَّ اْلُکْبـرٰی،  ْیَنـُب  َز یـٰا  َعَلْیـِك  ـٰالُم  َالسَّ

ْطفٰاِل اْلُحَسـْیِن في 
َ
ـُه َعَلْیِه َوآِلِه، َوأ ی اللَّ ِه َصلَّ َوأْجَمَعـْت َبنٰاِت َرُسـوِل اللَّ

نَّـِك ُکنِت صٰاِبـرًة شـٰاِکرًة في َجِمیـِع حٰاٰالِتِك 
َ
ِء. أْشـَهُد أ َعْصـِر عٰاُشـوراٰ

ـِه ُوقوُفـِك فـي ٰهـَذا  هـٰا، َوِهـَي َواللَّ َمرِّ
َ
هٰا َوأ َشـدِّ

َ
َوَمصٰاِئِبـِك، َحّتـٰی فـي أ

ُخوِك اْلُحَسـْیُن َعْطشـٰاٌن َمْصُروٌع في ُعْمِق اْلحٰاِئِر، ِاْضَطَهَدْتُه 
َ
اْلَمکٰاِن، َوأ

َعلـٰی  جٰاِلـٌس  ِعیـُن  اللَّ ـْمُر  َوالشِّ ـنٰاِن،  َوالسَّ ـْیِف  ِبالسَّ حـٰاِت  اْلِجراٰ َکْثـَرُة 

ِء َوِبْنَت َخِدیَجـِة اْلُکْبرٰی. ْهـراٰ ُحْزنـٰاُه َعَلْیـِه َوَعَلْیِك یٰا ِبْنَت الزَّ َصـْدِرِه، واٰ

ـِه ِبَقْلِبِك،  ِه، َوَنَصـْرِت آَل َبْیِت َرُسـوِل اللَّ نَّـِك َقْد َنَصحـِت ِللَّ
َ
أْشـَهُد أ

ْنـِت ِلْلُحسـیِن7، 
َ
َوجٰاَهـْدِت ِبِلسـٰاِنِك َحـقَّ ِجهـٰاِدِه، َفِنْعـَم اْالُْخـُت أ

ـِه َوَسـٰالُمُه َعَلْیُکمـٰا، َوَعلٰی  ُت اللَّ ـِه، َصَلـواٰ ُبـو َعْبِداللَّ
َ
َوِنْعـَم اْالَُخ َلـِك أ
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۱. المراقد والمقامات في کربالء : ص۱۸۸ .

زدند  نیزه  کعب  با  را  تو  که  را  طایفه اى  آن  کند  لعنت  خدا  شما،  یاران  و  شما  دوستان 

زائر  من  من،  سرور  اى  ساختند،  اسیر  را  عیالت  و  اهل  و  افروختند  آتش  خیمه هایت  در  و 

اى  شما  بر  سالم  و  هستم،  شما  مددکاران  و  شما  دوستان  از  تو ام،  زائر  و  حسین8  برادرت 

باد. شما  همۀ  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  نبّوت،  بیت  اهل 

فقید،  شهید  اى  نمود،  فدا  را  خویش  قلب  خون  و  را  خود  جان  آنکه  اى  تو  بر  سالم 

آنکه  اى  تو  بر  سالم  شد،  گرفته  نادیده  او  حرمت  و  شد  غصب  او  حّق  که  مظلومى 

شهید  نخستین  اى  تو  بر  سالم  نمود،  او  خون  فداى  را  خویش  خون  و  کرد  پسرعمویش  فداى  را  خود  جان 

خدا  اطاعت  بر  و  نمود  تسلیم  را  خود  جان  آنکه  اى  مسلم،  اى  تو  بر  سالم  سعیدان،  پیشواى  اى  و 

سروران  پسر  اى  تو  بر  سالم  گردانید  خاموش  را  خود  احساس  و  گردید  ساکن  خویش  قبر  در 

مـٰاِح َعلٰی  َبـْت ِبِکعٰاِب الرِّ ـًة َضَر مَّ
ُ
ُه أ ُکمـٰا َوَنَصَرُکمـٰا، َفَلَعـَن اللَّ َحبَّ

َ
َمـْن أ

ِئـُر  َدِتي أَنـا زاٰ ْحَرَقـْت ِخیاَمـِك، َوأَسـَرْت ِعیٰاَلـِك، یـٰا َسـیِّ
َ
ْعضٰاِئـِك، َوأ

َ
أ

ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا  ُکمـٰا َوُمِعیُنُکمٰا، َوالسَّ ِئـُرِك، َوُمِحبُّ خـٰاِك اْلُحَسـْیِن7 َوزاٰ
َ
أ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه.(۱) ِة َجِمیعـًا، َوَرْحَمـُة اللَّ ُبـوَّ ْهـَل َبْیِت النُّ
َ
أ

ݔ ݑ ݓ  ݑ   ݐ ݑ   ݔ (۴۴)  ݐ
وقتی به ضریح مطهر رسیدی در آنجا رو به قبله بایست و بگو:

اْلَفِقیـُد،  ـِهیُد  الشَّ َوُمْهَجِتـِه،  ِبَنْفِسـِه  اْلفـٰاِدي  َهـا  یُّ
َ
أ َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمْن  ـُه، اْلُمْنَتَهـُك ُحْرَمُتـُه، السَّ َاْلَمْظُلـوُم اْلَمْغُصـوُب َحقُّ

ِء  ـَهداٰ َل الشُّ  وَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ِه َوَفدٰی ِبَدِمِه َدَمُه، َالسَّ فٰادٰی ِبَنْفِسـِه اْبـَن َعمِّ

ْسـَلَم َنْفَسـُه، َوَسـَکَن 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ُمْسـِلُم یٰا َمْن أ ِء، َالسَّ ـَعداٰ َوِإمـٰاَم السُّ

ـٰالُم َعَلْیَك َیـا اْبَن الّسـاَدِة  ـُه، َالسَّ ْخَمـَد ِحسَّ
َ
ـِه َرْمَسـُه َوأ َعلـٰی طٰاَعـِة اللَّ

۱۳۸ 
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کار  با  آنکه  اى  تو،  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  ذوالفقار،  با  زننده  ضربه  و  کننده،  حمله 

ساختى،  خود  پیشه  صبر  که  تو  بر  سالم  را،  جّبار  خداوند  و  را  مختار  محّمد  ساختى  خشنود  خویش 

«چه خوب جایگاهى است سراى آخرت.» سالم بر تو اى تنهاى دور از اهل و عیال، در میان دشمنان گرفتار 

پایدارى  و  کردى  جهاد  تو  که  پروردگار  پیشگاه  در  مى دهم  شهادت  کننده اى،  اجابت  و  یارى  هیچ  بدون 

خصومت  به  او  ولى  و  او  وصى  و  پیامبرش  اطاعت  و  پروردگار  اطاعت  راه  در  خدا  دشمنان  با  و  نمودى 

پرداختى و شهید از دنیا رفتى و ستوده بازگشتى «همانا ما از آِن خداوندیم و به سوى او بازگشت کننده ایم».

عمر  بقیه  ودر  فرما،  محشور  آنان  فرزندان  و  بزرگوارش  عموهاى  و  پدر  و  حضرت  آن  با  مرا  خداوندا 

مگردان. محروم  او  زیارت  از 

۲. سورۀ بقرة ، آیه۱۵۶ . ۱.سورۀ رعد، آیه۲۴.  
۳. بحاراألنوار : ۴۲۸/۱۰۰ ، موسوعة اإلمام الحسین7 : ۵۶۸/۱۴ .

سوار  اسب  آن  على7  حضرت  برادر  پسر  اى  و  طّیار  جعفر  حضرت  برادر  پسر  اى  و  نیکوکار 
ِخـي َعِليٍّ اْلفـٰاِرِس اْلَکّراِر، 

َ
ّیـاِر، َواْبَن أ ِخـي َجْعَفٍر الطَّ

َ
ِر، َوَیـا اْبَن أ ْبـراٰ اْالَ

ْرضٰی 
َ
ـِه َوَبَرکٰاُتُه. یٰا َمْن أ ـٰالُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَّ الّضـاِرِب ِبِذي اْلَفقٰاِر، َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك َلَقـْد َصَبْرَت  ـَد اْلُمْختـٰاُر َواْلَمِلـَك اْلَجّبـاُر، َالسَّ ِبِفعٰاِلـِه ُمَحمَّ

ْهِلـِه َبْیَن 
َ
یبًا َعْن أ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َوِحیـدًا َغِر (َفِنْعـَم ُعْقَبـی الـّداِر)(۱). َالسَّ

نَّـَك جٰاَهْدَت 
َ
ِه أ ْشـَهُد َبْیـَن َیـَدِي اللَّ

َ
ِء ِبـٰال نٰاِصـٍر   َوٰال ُمِجیـٍب، أ اْالَْعـداٰ

ـِه  ـِه َوَوِصیِّ ـِه، َعلـٰی طٰاَعِتـِه َوطٰاَعـِة َنِبیِّ َء اللَّ ْعـداٰ
َ
َوَصَبـْرَت َوخٰاَصْمـَت أ

ِه َوِإّنا ِإَلْیـِه راِجُعوَن)(۲). ْیَت َحِمیـدًا (ِإّنا ِللَّ ـِه، َفَمَضْیَت َشـِهیدًا َوَتَولَّ َوَوِلیِّ

ِبیـِه َوُعُموَمِتـِه َوَبِنیِهـْم، َوٰال َتْحِرْمِني ِفي 
َ
ُهـمَّ اْحُشـْرِني َمَعـُه َوَمـَع أ للَّ

َ
أ

یٰاَرَتـُه. ِز ُعُمـِري  ـِة  َبِقیَّ

سپس ضریح را می بوسی و نماز زیارت می خوانی و ثواب آن را هدیه به ایشان 
می نمایی، و آنگاه وداع می کنی و باز می گردی ان شاء الله تعالی.(۳) 



ݐݑ ݐݒ  ݓ
ݐݑ ݐݒ  ݓ

۵۷۲

تو  بر  سالم  عروه،  بن  هانى  اى  تو  بر  او  درود  و  مرتبه  بزرگ  خداوند  سالم 

حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  و  او  رسول  و  خدا  براى  که  شایسته  بنده  اى 

و امام حسین ـ سالم بر ایشان باد ـ  خیرخواهى نمودى، شهادت مى دهم که مظلومانه کشته شدى، خدا کسى 

که تو را کشت و خونت را حالل شمرد لعنت کند و قبور آنان را پر از آتش نماید، شهادت مى دهم که خدا را 

مالقات نمودى در حالى که از تو به خاطر آنچه انجام دادى و خیرخواهى نمودى راضى و خشنود بود، و شهادت 

مى دهم که تو به مرتبه شهدا راه یافتى و روح تو را در زمره ارواح سعادتمندان قرار داد، به خاطر کوششى که 

در راه خیرخواهى براى خدا و رسول او نمودى و جان خود را در راه خدا و رضاى او بذل نمودى، پس خداوند 

تو را رحمت کند و از تو راضى باشد و با حضرت محّمد و خاندان پاکش محشور فرماید و ما و شما را به 

همراه آنان در سراى پرنعمت بهشت گردآورى فرماید، و سالم بر تو و رحمت خدا و برکات او بر تو باد.

ݓ   ݐ  ݑ  ݔ (۴۵) ݐ
در کنار قبر ایشان بایست و بر رسول خدا9 سالم کن و بگو:

ـٰالُم َعَلْیَك  ُتـُه َعَلْیَك یٰا هٰاِنَي ْبَن ُعْرَوَة، السَّ ـِه اْلَعِظیِم َوَصَلواٰ َسـٰالُم اللَّ

ِمیِراْلُمْوِمِنیَن، َواْلَحَسـِن  ـِه َوِلَرُسـوِلِه َو ِالَ َهـا اْلَعْبـُد الّصاِلـُح الّناِصُح ِللَّ یُّ
َ
أ

ُه َمْن  نَّـَك ُقِتْلَت َمْظُلومـًا َفَلَعـَن اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـٰالُم، أ َواْلُحَسـْیِن َعَلْیِهـُم السَّ

نَّـَك َلِقیَت 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـُه ُقُبوَرُهـْم نٰارًا، أ َقَتَلـَك َواْسـَتَحلَّ َدَمـَك، َوَحَشـی اللَّ

نََّك َقـْد َبَلْغَت 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ٍض َعْنـَك ِبمـٰا َفَعْلـَت َوَنَصْحـَت، َوأ ـَه َوُهـَو راٰ اللَّ

ِه  ِء، ِبمـٰا َنَصْحَت ِللَّ ـَعداٰ ِح السُّ ْرواٰ
َ
ِء، َوَجَعَل ُروَحـَك َمَع أ ـَهداٰ َدَرَجـَة الشُّ

ـِه َوَمْرضٰاِتـِه، َفَرِحَمـَك  ِت اللَّ َوِلَرُسـوِلِه ُمْجَتِهـدًا َوَبَذْلـَت َنْفَسـَك ِفـي ذاٰ

یـَن، َوَجَمْعنـٰا  ـٍد َوآِلـِه الّطاِهِر ـُه َوَرِضـَي َعْنـَك َوَحَشـَرَك َمـَع ُمَحمَّ اللَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. ِعیـِم َوَسـٰالٌم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ ِر النَّ َوِإّیاُکـْم َمَعُهـْم ِفـي داٰ

۱۳۹ 
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سـپس دو رکعـت نماز زیارت بخوان و به ایشـان هدیه کـن و آنچه می خواهی 
بـرای خـودت دعـا کـن، و آنـگاه وداع کن همان گونـه که با حضرت مسـلم بن 

عقیل7 وداع نمودی.(۱)

ݔ ݔ  ݐ ݔ ݓ   ّ ݑ  ݔ ݐ
سید محسن امین در مفتاح الجّنات گفته است: 

ایشـان در مکانـی جـدای از شـهدا و در حـدود یـک فرسـخ به سـمت مغرب 
دورتـر قـرار گرفتـه اسـت و گفتـه می شـود کـه قـوم او ایشـان را از معرکـه بیـرون 

بـرده و در آنجـا دفـن نموده انـد.
پـس ایشـان را زیـارت کـن بـه همـان زیارتـی که بـرای حبیـب بـن مظاهر در 

صفحـات پیشـین گفته شـد، 
آنـگاه نـزد قبـر ایشـان نماز گـزار و بـه آنچه دوسـت داری دعا کن، و سـپس 

وداع کـن بـه همـان وداعـی کـه در وداع حبیب بـن مظاهر گفته شـد.(۲)

۱.  بحاراألنوار : ۴۲۹/۱۰۰ .
۲. . مفتاح الجّنات : ۴۵۳/۲ .
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[باب هشتم]

فصل اول

ݑ ݐ ݐ  ݑ   ݔ    ݐ

ݓ ݓ  ݒ ݓ    ݓ  ݑ  ݐ ݑ  ݔ ݑ ݐ ݔ ݐ ݐ

شـیخ محّمـد بـن جعفر مشـهدی در کتاب مـزار کبیر از اعمـش روایت کرده 
اسـت که گفت:

مـن در کوفـه سـاکن بـودم و همسـایه ای داشـتم کـه بـا او زیـاد رفـت وآمـد 
می کـردم، در یـک شـب جمعـه بـه او گفتم: چـه می گویـی دربارۀ زیـارت امام 
حسـین7 ؟ گفـت: بدعـت اسـت و هـر بدعتی گمراهی اسـت و هـر گمراهی 
پایانش آتش دوزخ است... با حالتی بسیار خشمگین از نزد او برخاستم و با خود 
گفتـم: سـحرگاه نـزد او می آیـم و از فضائـل امیرالمؤمنین7 برایـش می گویم،

پـس هنـگام سـحر بـه در خانـه او رفتـم و درب خانـه را زدم، از پشـت در 
صدایـی شـنیدم کـه او در ابتـدای شـب بـه قصـد زیـارت بـه سـوی کربـال رفتـه 
اسـت، مـن نیـز با شـتاب فراوان به سـوی کربـال حرکت کـردم، وارد حـرم مطهر 
کـه شـدم شـیخ را در حـال سـجده دیـدم، و پیوسـته به رکـوع و سـجده می رفت 
و از آن خسـته نمی شـد، در کنـار او نشسـتم تـا فـارغ گردید، به او گفتم: دیشـب 
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بـه مـن می گفتـی زیـارت بدعـت اسـت و هـر بدعتـی گمراهـی اسـت و عاقبت 
گمراهـی آتـش دوزخ اسـت و اکنـون مشـغول زیارت هسـتی؟ به مـن گفت: ای 
سـلیمان مـرا سـرزنش مکـن، زیـرا من بـه امامـت اهل بیـت: اعتقاد راسـخی 
نداشـتم تـا شـبی کـه گذشـت و مـن در آن خواب عجیبـی دیدم که مرا وحشـت 

نمود.  زده 
بـه او گفتـم: چـه خوابـی دیـدی ای شـیخ؟ گفـت: مـردی را دیدم کـه قد او 
نـه کوتـاه بـود و نـه بلنـد، ُحسـن و جمـال او را نمی توانـم خـوب توصیـف کنم، 
همـراه او گروهـی بودنـد کـه گرداگـرد او را گرفتـه بودنـد، پیشـاپیش او اسـب 
سـواری بـر اسـب خـود سـوار بـود بـر روی سـرش تاجـی بـود و تـاج چهـار رکن 
داشـت در هـر رکنـی گوهـری می درخشـید و مسـیر سـه روز را روشـن می نمود.

سـؤال کـردم: ایـن شـخص بزرگـوار کیسـت؟ گفتنـد: حضـرت محّمـد بـن 
عبـد اللـه9، گفتـم: آن دیگـری کیسـت؟ پاسـخ دادنـد: وصـی او حضـرت 
علـی بـن ابـی طالـب8. سـپس چشـم گشـودم و ناقـه ای را مشـاهده کـردم 
از نـور، بـر روی آن هودجـی بـود از نـور، بیـن آسـمان و زمیـن پـرواز می کـرد، 
سـؤال کـردم: ناقـه از آن کیسـت؟ گفتند: حضـرت خدیجه دختـر خویلد3 و 
حضـرت فاطمـه دختـر حضرت محّمـد9. عرض کـردم: جوانی که بـه همراه 
آنـان اسـت، کیسـت؟ گفتنـد: حسـن بـن علی8. سـؤال کـردم: این هـا کجا 
می رونـد؟ گفتنـد: این هـا همگی به زیارت آن کشـته شـده از روی ظلم و سـتم، 

شـهید کربـال حضـرت حسـین بـن علـی8 می روند.
آنـگاه بـه طـرف هودج رفتـم، در همان حال دیـدم رقعه هایی از طرف آسـمان 
بـه سـوی زمیـن می ریـزد کـه بـر آن هـا نوشـته شـده: «أمانًا مـن الله جـّل ذکره 
لـزّوار الحسـین بـن علـي لیلة الجمعـة؛ امان نامـه ای اسـت از طـرف خداوند 
واال مقـام بـرای زائریـن شـب جمعـه امـام حسـین7»، سـپس هاتفـی نـدا داد: 
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گاه باشـید، مـا و شـیعیان مـا در باالترین درجه بهشـت هسـتیم.  بدانیـد و آ
بـه خـدا قسـم ای سـلیمان، هرگز از این مکان مقدس جدا نشـوم تـا آنکه روح 

از پیکر من جدا شـود.(۱)
شیخ طریحی آخر این خبر را این گونه نقل کرده است:

در همـان حـال رقعه هایـی را دیدم که بر آن نوشـته شـده بود و از آسـمان فرود 
می آمـد، سـؤال کـردم: این رقعه ها چیسـت؟ گفتند: در آن نوشـته شـده: «أمان 
مـن النـار لزّوار الحسـین7 في لیلـة الجمعة ؛ امـان نامه اسـت از آتش برای 
زائـران امـام حسـین7 در شـب جمعـه». یکـی از آن رقعه هـا را خواسـتم، بـه 
مـن گفتنـد: تـو می گویـی زیـارت آن حضـرت بدعـت اسـت، اینها تو را شـامل 
نمی شـود تـا زائـر امام حسـین7 باشـی و به فضیلت و شـرافت او معتقد باشـی. 
من از خواب وحشـت زده وترسـناک بیدار شـدم و در همان سـاعت و همان 

وقـت قصد زیارت سـرورم امام حسـین7 نمودم.(۲)

ی   ای  ت  شارت ا ی   آن  وا
د ه زیارت  ب  7 را   دا رت ابا 

شـیخ فخـر الدیـن طریحـی نیـز در کتـاب «منتخـب» از سـلیمان اعمش نقل 
کرده اسـت کـه گفت:

در کوفـه سـاکن بـودم و همسـایه ای داشـتم کـه بـا او رفـت و آمـد می کردم، 
شـب جمعـه ای نـزد او رفتـم و از او سـؤال کـردم: : نظـر تـو دربارۀ زیـارت امام 
حسـین7 چیسـت؟ بـه من گفـت: زیارت بدعت اسـت و هر بدعتـی گمراهی 

اسـت و هـر گمراهی پایـان کارش آتش دوزخ اسـت.

۱. رجوع کنید به مزار کبیر: ص۳۳۰، وبحاراالنوار: ۵۸/۱۰۱.
۲. نجم ثاقب: ۱۶۲/۲، منتخب طریحی: ۱۹۶/۱.
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سـلیمان گویـد: از نـزد او برخاسـتم در حالی که خشـم و ناراحتـی از او تمام 
قلبـم را پـر کـرده بـود، بـا خود گفتـم: هنگام سـحر نـزد او می آیم و مقـداری از 
فضائـل امـام حسـین7 را برایـش می گویـم و اگـر بـر عنـاد خویـش پافشـاری 

نمایـد او را بـه قتل می رسـانم.
سـلیمان گویـد: هنـگام سـحر بـه درخانـه اورفتـم، در زدم و او را صـدا زدم، 
همسـر او از پشـت در پاسـخ داد کـه او اوایـل شـب بـرای زیـارت حسـین بـن 
علـی8 بـه سـوی کربال حرکـت کرده اسـت. سـلیمان گوید: من هـم در پی 
او رو بـه سـوی کربـال نمـودم، وقتـی داخـل حرم حضـرت ابا عبد الله7 شـدم 
شـیخ را در حـال سـجده دیـدم، گریـه می کنـد و دعـا می خوانـد و از خداونـد 
طلـب مغفـرت می نمایـد، پس از مدتی طوالنی سـر از سـجده برداشـت و مرا در 
کنـار خـود دیـد، به او گفتم: ای شـیخ، دیـروز می گفتی زیارت امام حسـین7 
بدعـت اسـت و هـر بدعتـی گمراهـی اسـت و هـر گمراهـی پایـان کارش آتـش 

دوزخ اسـت و امـروز بـه زیـارت آن حضـرت آمده ای؟
بـه مـن گفـت: ای سـلیمان، مرا مالمت و سـرزنش مکـن، زیرا من بـه امامت 
اهل بیت: عقیده ثابت و راسـخی نداشـتم تا شـبی که گذشـت و من در آن 

خوابـی عجیـب دیـدم که مرا دچار وحشـت و اضطراب سـاخت.
بـه او گفتـم: چـه خوابـی دیـده ای، ای شـیخ؟ گفـت: مـردی جلیـل القـدر 
را دیـدم بـا قـدی کـه نـه کوتـاه بـود و نـه بلنـد، نمی توانـم او را از نظـر عظمـت 
و کمـال و حسـن و جمـال توصیـف نمایـم، بـه همـراه او گروهـی بودنـد کـه 
گرداگـرد او را گرفتـه بودنـد، پیـش روی او اسـب سـواری بود و بر سـر مبارکش 
تاجـی کـه چهـار رکـن داشـت و بـر هر رکنـی گوهـری درخشـنده بود که مسـیر 

سـه روز را روشـن می نمـود.
بـه بعضـی از خادمـان گفتـم: ایـن شـخص جلیل القدر کیسـت؟ پاسـخ داد: 
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حضـرت محّمـد مصطفـی9 اسـت، عرض کردم: آن دیگری کیسـت؟ پاسـخ 
داد: علی مرتضی وصی رسـول خدا9 اسـت. سـپس چشـم گشـودم و ناقه ای 
را مشـاهده کـردم از نـور کـه بـر آن کجـاوه ای بـود از نـور و در آن دو بانـوی 
بزرگـوار بودنـد و ناقـه بیـن آسـمان و زمین پـرواز می کرد، سـؤال کـردم: این ناقه 
از آِن کیسـت؟ پاسـخ دادنـد: از آِن خدیجـه کبری و حضـرت فاطمه زهرا8. 
عـرض کـردم: جوانـی که به همراه آنان اسـت، کیسـت؟ پاسـخ دادند: حضرت 

حسـن بن علی8 اسـت. 
گفتـم: اینهـا کجـا می روند؟ گفتنـد : به زیارت آن کشـته شـده از روی ظلم 

و سـتم شـهید کربال حضرت حسـین بن علی8. 
مـن آهنـگ آن کجـاوه را نمـودم کـه در آن فاطمـه3 بـود، در همـان حال 
برگه هایـی نوشـته شـده را مشـاهده کـردم کـه از آسـمان می ریـزد، سـؤال کردم: 
ایـن برگه هـا چیسـت؟ گفتنـد: «هـذه رقاع فیهـا أمان النـار لزّوار الحسـین7 
لیلـة الجمعـة؛ این ها رقعه هایی اسـت کـه در آن امان اسـت از آتش بـرای زائران 
امـام حسـین7 در شـب جمعـه»، من یکـی از آن رقعه ها طلب نمـودم، گفتند: 
تـو می گویـی زیـارت آن حضـرت بدعـت اسـت، بـه تـو از ایـن امـان نامه هـا 
نمی رسـد تـا آنکـه آن حضـرت را زیارت کنـی و معتقد به فضیلت و شـرافت آن 

حضرت باشـی. 
از خـواب وحشـت زده و بیمنـاک بیـدار شـدم و در همـان وقـت و سـاعت 
قصـد زیـارت سـرورم امام حسـین7 نمودم و من تائبـم به درگاه الهـی و نادم و 
پشـیمانم از گذشـته ام، ای سـلیمان بـه خدا قسـم این حـرم پاک را رهـا نمی کنم 

و از کنـار ایـن قبـر مطهـر جـدا نمی شـوم تـا آنکـه روح از پیکرم جدا شـود.(۱)

۱. دار السالم فی ما یتعلق بالرؤیا والمنام: ۳۰۰/۱.
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ه  ب  ن7   ب زیارت امام  ل 
ت. فداء ا نا  ا ر اروا دار امام  ّرف  د ث  با

محـّدث نـوری گویـد: عالـم جلیـل القـدر مولـی علـی رشـتی طاب ثـراه که 
گاه و منتقد بود، و  بسـیار نیکوکار، پارسـا، پرهیـزکار، زاهد، دارای انواع علـوم، آ
از شـاگردان سـّید سـند اسـتاد اعظم ـ دام ظّله ـ بود و هنگامی که شـکایت مردم 
منطقـه فـارس نسـبت به نداشـتن عالمـی نافـذ الحکم طوالنی شـد، اسـتاد اعظم 
شـیخ انصاری او را به سـوی آنان فرسـتاد، (او در میان آنان سـعادتمند زیسـت و 
سـتوده از دنیـا رفـت)، من مّدتـی با او در سـفر و حضر مصاحبت نمـودم و برای 
او از نظـر اخالقـی و فضیلت هـای روحـی جـز اندکی نظیـر و مانند نیافتـم، برایم 

حکایت کـرد و گفت:
یـک بـار از زیـارت ابـی عبـد اللـه7 بـه سـوی نجـف از طریـق فـرات بـاز 
می گشـتم، در کشـتی کوچکـی کـه بیـن کربـال و طویـرج رفـت و آمـد می کرد 
سـوار شـدم. مسـافران کشـتی همـه اهـل حّلـه بودنـد و می خواسـتند تـا طویـرج 
بیاینـد، از طویـرج راه حّلـه و نجـف از هم جدا می شـد. آن ها را دیـدم که به لهو 
و لعـب مشـغولند جـز یـک نفـر کـه همراه آنـان بـود ولـی در کارهای آنـان وارد 
نمی شـد، نـه مـزاح می کـرد و نـه می خندیـد و آثـار وقـار و آرامـش در چهره اش 
نمایـان بـود، همراهانـش بـه مذهـب او عیـب و ایـراد می گرفتنـد و بـه او طعنـه 
می زدنـد، بـا ایـن اوصـاف بـا آن ها در خـورد و خوراک شـریک بود. مـن خیلی 
تعجـب کـردم از او و کار او تـا آنکـه بـه جایـی رسـیدیم کـه به خاطـر کمی آب 

صاحـب کشـتی مـا را از کشـتی بیـرون کـرد و مـا در لـب نهـر راه می رفتیم.
اتفاقـًا در بیـن راه رفتـن با آن شـخص برخورد کردم، از او سـؤال کردم درباره 
دوری گزیـدن او از رفقایـش و از مذمـت و سرزنشـی کـه او را می نماینـد، در 
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پاسـخ گفـت: این هـا خویشـاوندان مـن از اهـل سـنت هسـتند و پـدرم از آن هـا 
اسـت امـا مـادرم مؤمنـه و شـیعه اسـت، مـن هم پیـش از ایـن از آن ها یعنی سـّنی 
بـودم ولـی خداونـد تبـارک و تعالی بر من مّنـت نهاد و به برکـت حضرت حّجت 

صاحـب عصر و زمان شـیعه شـدم. 
از او دربـارۀ کیفیـت تشـیع او سـؤال کـردم و گفتـم: چگونـه شـد کـه شـیعه 

شدی؟
گفـت: اسـم مـن «یاقـوت» اسـت و مـن در کنار پـل حّله روغن می فروشـم، 
سـالی بـرای خریـدن روغـن و جمـع آوری آن از بادیـه نشـین ها بـه خـارج حّله و 
نواحـی آن رفتـم، چنـد منزلـی کـه دور شـدم موفـق شـدم آن مقداری کـه روغن 
می خواسـتم تهیـه کنـم و از آن هـا بخرم و بـر چهارپای خودم آن هـا را بار کردم و 
بـا عـّده ای از اهـل حّله بازگشـتم، در یکی از منازل فرودآمدیـم و آنجا خوابیدیم، 
وقتـی از خـواب بیـدار شـدم دیـدم همه رفته انـد و حتی یـک نفر از آن هـا نمانده 
اسـت و راه مـا در صحـرای بـی آب و علفـی بود که درندگان بسـیار داشـت و در 

اطـراف آن هیـچ آبـادی نبود مگـر بعد از فرسـخ ها راه.
مـن از جـا برخاسـتم و روغن هـا را بـر مرکـب خویـش بـار نمـودم و از پـی 
آن هـا روان گردیـدم، مقـداری کـه راه رفتـم راه را گم کردم و متحّیر و سـرگردان 
در حالـی کـه از درنـدگان می ترسـیدم و عطـش بـه مـن دسـت داده بـود مانـده 
بـودم، در آن حـال شـروع کـردم بـه اسـتغاثه بـه خلفـا و مشـایخ و از آن ها کمک 
می خواسـتم کـه بـه فریـاد مـن برسـند، آن هـا را نـزد خداونـد شـفیع قـرار دادم و 
زیـاد گریـه و نالـه نمـودم اّمـا هیـچ اثـری نیافتـم و هیچ دریچـه رحمتی بـه رویم 

نگشت. گشـوده 
 ناگهـان بـه ایـن فکر افتـادم و یادم آمد کـه از مادرم می شـنیدم، می گفت: ما 
امـام زنـده ای داریـم کنیه اش اباصالح اسـت او گمگشـتگان را راهنمایی می کند 
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و بـه داد درمانـدگان می رسـد و ناتوانـان را یـاری می نمایـد، با خدا عهـد و پیمان 
بسـتم کـه اگـر او را بـه فریـاد طلبیـدم و او بـه فریادم رسـید دیـن مـادرم را اختیار 
نمایـم، بـا آن حـال اضطـرار آن حضـرت را صـدا زدم و اسـتغاثه نمـودم، ناگهـان 
شـخصی را در کنـار خـود دیـدم کـه بـا مـن راه مـی رود و عمامـه سـبز رنگـی به 
سـر دارد ـ و اشـاره بـه گیاهـان اطـراف نهر نمود و گفت: سـبزی عمامـه همانند 
سـبزی ایـن گیاهـان بـود ـ . او راه را بـه مـن نشـان دادو دسـتور داد کـه بـه دیـن 
مـادرم درآیـم(۱) و کلماتـی فرمـود کـه آن ها را فرامـوش کردم و فرمـود: به همین 

زودی بـه روسـتایی می رسـی کـه همه اهل آن شـیعه هسـتند.
عـرض کـردم: ای سـرور مـن آیا با مـن تـا آن قریه نمی آییـد؟ کلماتـی فرمود 
بـه ایـن مضمـون: نـه نمی آیـم زیـرا هـم اکنـون در اطـراف شـهرها هـزار نفـر مرا 
بـه فریـاد می طلبنـد و مـن می خواهـم بـه فریـاد آن هـا برسـم و آنـگاه از دیدگانـم 

گردید. ناپدیـد 
اندکـی کـه راه رفتـم بـه آن روسـتا رسـیدم در حالـی کـه فاصلـه تا آنجـا زیاد 

بـود و رفقایـم روز بعـد بـه آن محل رسـیدند، 
وقتـی بـه حّلـه وارد شـدم نـزد سـّید فقهـا سـید مهـدی قزوینی طـاب ثـراه رفتم 
و قصـه را بـرای او نقـل کـردم و او معالـم دیـن را بـه مـن آموخـت. از او سـؤال 
کـردم : آیـا ممکـن اسـت یـک بـار دیگـر آن جمـال نورانـی را زیارت کنـم و به 
دیـدارش مشـّرف شـوم؟ فرمـود: چهل شـب جمعـه حضرت ابـا عبـد الله7 را 

کن. زیـارت 
مـن به دسـتور ایشـان عمل کردم شـب های جمعـه از حّله به زیـارت حضرت 
سـید الشـهداء 7 رفتـم تـا یـک شـب جمعه باقـی مانـد، روز پنج شـنبه بـود از 

۱. در مصـدر چـاپ شـده عبـارت این گونه اسـت: «سـپس راه را به او نشـان داد و امر فرمود که بـه دین مادرش، 
درآید» و گمان می کنم تصحیف باشـد، یعنی اشـتباهی از نّسـاخ رخ داده باشـد.
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حّلـه بـه کربال رفتم به دروازه شـهر که رسـیدم عّده ای از اعـوان ظلمه و نیروهای 
حکومتـی را دیـدم کـه از واردشـوندگان مجـّوز عبـور می خواهنـد، من نـه مجّوز 
داشـتم و نـه قیمـت آن را، متحّیـر مانـده بودم و مـردم ازدحام نمـوده بودند. چند 

بـار خواسـتم از ال بـه الی جمعیـت بـه صورت مخفـی عبور کنم و نتوانسـتم.
در ایـن هنـگام ناامیـدی ناگهـان موالیـم حضـرت صاحـب االمـر7 را در 
لبـاس طلبه هـای عجـم در حالـی که عّمامه ای سـفید بر سـر داشـت داخل شـهر 
مشـاهده کـردم، بـه او اسـتغاثه نمـودم و در دل از او یـاری خواسـتم، در آن حال 
بیـرون آمدنـد و دسـت مـرا گرفتنـد و از دروازه وارد نمودنـد بـدون اینکـه حتـی 
یـک نفـر از آن هـا ببیننـد، وقتـی داخـل شـهر شـدم آن حضـرت در میـان مـردم 

ناپدیـد گردیـد و دیگـر او را ندیـدم و در فراقـش حیـران و سـرگردان مانـدم.(۱)

ه ...  روز  ݐ   ݑ  ݐ ݑ ݖ  ݔ ݐ
سلیمان بن عیسی از پدرش نقل کرده است که گفت:

به امام صادق7 عرض کردم: شما را چگونه زیارت کنم هنگامى 
که قدرت بر آمدن ندارم؟ 

امام7 فرمودند: اى عیسى، وقتى نمى توانى بیایى روز جمعه که 
رکعت  دو  و  برو  بام  باالى  و  بگیر  وضو  یا  کن  غسل  فرارسید 
مرا  که  کسى  همانا  کن،  توجه  من  سوى  به  آن   گاه  بخوان،  نماز 
در زمان حیات زیارت  کند گویا در هنگام ممات زیارت کرده و 
کسى که در حال ممات زیارت کند گویا در حال حیات زیارت 

کرده  است.(۲)

۱. نجم الثاقب: ص۷۱۹، جنة المأوی: ص۱۲۶
۲. کامل الزیارات: ص۴۸۲ ح۴.
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۵۸۶

امیرالمؤمنین،  پسر  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى  عالمیان،  زنان  سرور  پسر  اى  تو  بر  سالم 

و  کردى  عبادت  خالصانه  را  خدا  و  نمودى،  نهى  بدى ها  از  و  فرمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى 

نمودى. ودع  را  فانى  دار  آنکه  تا  کردى  جهاد  است  شایسته  که  گونه  آن  خدا  راه  در 

ایـن خبـر بـر صحت زیـارت موال حضـرت ابـا عبد اللـه الحسـین7 در روز 
جمعـه، و از راه دور داللـت می کنـد، همـان طـور کـه داللـت می کنـد بـر اینکه 

زیـارت امـام در حـال حیـات جایـز اسـت بـه این شـکل که گفته شـد، 
بنابرایـن ایـن حدیـث، می توانـد سـندی باشـد بـرای زیـارت امـام عصـر قائـم 
آل محّمـد: در هـر مکانـی کـه بخواهنـد. و پس محبیـن امام عصـر می توانند 
در روز جمعـه کـه توقـع ظهـور حضـرت حّجـة بن الحسـن8 در آن اسـت، با 
طهـارت باطنـی وظاهـری رو بـه سـوی سـّر مـن رأی نماینـد و امـام حیِّ خـود را 
زیـارت کننـد و بـه یاد آن حضـرت7 ـ که خداونـد در فرج و ظهـور او تعجیل 

فرمایـد ـ  شـرافت حاصـل نمایند. 
مـا زیارتـی را کـه اختصاص به شـب و روز جمعه داشـته باشـد نیافتیم و آنچه 

شـیخ1 در مصبـاح المتهّجد ذکـر کرده از زیارات مطلقه اسـت.

ݓ ݐ ݒ ݐ  ݔ   ݑ   ݔ (۱) ݐ
ِمیِراْلُمؤِمِنیَن، 

َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

ٰالَة  ْشـَهُد َا نَّـَك َاَقْمَت الصَّ
َ
َدِة ِنسـاِء اْلعٰاَلِمیَن، أ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َسـیِّ َالسَّ

َه  َکـوَة َوَاَمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر َوَعَبـْدَت اللَّ َوآَتْیـَت الزَّ

تـٰاَك اْلَیِقیُن.
َ
ِه َحـقَّ ِجهاِدِه َحّتـٰی أ ُمْخِلصـًا َوجاَهـْدَت ِفـي اللَّ

۱۴۰ 
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بیت اهل  بر  سالم  و  است  باقى  روز  و  شب  و  هستم  باقى  که  مادامى  تا  من  طرف  از  سالم  باد  تو  بر 

مطّهرت. و  پاك 

آنکه  با  و  سازشم  در  است  سازش  در  شما  با  آنکه  با  شمایم،  خاندان  و  شما  غالم  من  موالى  اى  من 

مؤمنم،  شما  باطن  و  شما  ظاهر  به  و  شما  آشکار  و  شما  پنهان  به  جنگم،  در  است  جنگ  در  شما  با 

مى جویم. بیزارى  آنان  از  ربوبى  درگاه  به  من  و  کند  لعنت  آخرین  و  اولین  از  را  شما  دشمنان  خداوند 

شما  روز  آن  و  است  دوشنبه  روز  امروز  اهللا،  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى  و  محّمد  ابا  اى  من  موالى  اى 

شما  که  نمایید  نیکوضیافت  و  نمایید  ضیافت  مرا  پس  شایم،  میهمان  آن  در  من  و  است،  شما  نام  به  و 

شما  همانا  دهید،  پناه  مرا  هستم  شما  به  پناهنده  امروز  من  و  شوند،  شما  میهمان  که  هستید  کسى  بهترین 

باد. شما  پاك  خاندان  و  شما  بر  خدا  درود  هستید،  دادن  پناه  و  ضیافت  به  مأمور  خداوند)  طرف  (از 

۱. جمال االسبوع: ص۳۹، مفتاح الجنات: ۵۲۴/۲.

هـٰاُر َوَعلـٰی آِل َبْیِتَك  ْیـُل َوالنَّ ي مـٰا َبِقیـُت َوَبِقَي اللَّ ـٰالُم ِمنِّ َفَعَلْیـَك السَّ

یَن. الّطاِهِر ِبیـَن  یِّ الطَّ

نـٰا یـٰا َمـْوٰالَي َمْولـًی َلـَك َو ِآلِل َبْیِتـَك، ِسـْلٌم ِلَمـْن سـاَلَمُکْم َوَحْرٌب 
َ
أ

ُه  ُکْم َوَجْهرُِکـْم َوظٰاِهرُِکـْم َوباِطِنُکْم، َلَعـَن اللَّ َبُکـْم ُمْوِمـٌن ِبِسـرِّ ِلَمـْن حاَر

ـِه َتعٰالـٰی ِمْنُهـْم.  ِاَلـی اللَّ
ُ
یـَن، َوَاَنـا أْبـَرأ ِخِر لیـَن َواْالٰ  وَّ

َاْعداَءُکـْم ِمـَن اْالَ

ْثــَنْیِن َوُهَو   َیْوُم اْالِ
ِه، ٰهذاٰ بٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٍد، یٰا َمْوٰالَي یٰا أ بٰا ُمَحمَّ

َ
یـٰا َمْوٰالَي یٰا أ

ِضیفٰاِنـي َوَاْحِسـنٰا ِضیٰاَفِتي، 
َ
َیْوُمُکمـٰا َوِباْسـِمُکمٰا، َوَاَنـا ِفیِه َضْیُفُکمـٰا، َفأ

ُکمٰا  ِنـي، َفِإنَّ ِجیراٰ
َ
ِرُکمـٰا َفأ َفِنْعـَم َمـِن اْسـُتِضیَف ِبـِه َاْنُتمٰا َوأَنـا ِفیِه ِمـْن ِجواٰ

ِبیَن.(۱) یِّ ـُه َعَلْیُکمـٰا َوآِلُکَمـا الطَّ ـی اللَّ جـٰاَرِة َفَصلَّ یٰاَفـِة َواْالِ ِن ِبالضِّ ُمـوراٰ
ْ
َمأ
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طاهرین  ائّمه  پدر  سعید،  وسبط  شهید  [کریم]  آقاى  بر  سالم 

اهللا  عبد  ابا  اى  من  سررو  اى  تو  بر  سالم  امت،  بانوان  بهرین  پسر  و 

تو. بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و 

است  رسول  سبط  که  سرورى  شده،  کشته  ستمدیده  امام  بر  فرست  درود  خداوندا 

على8،  بن  حسین  حضرت  خدا9)  (رسول  وزیر  و  وصى  پسر  دهنده،  بیم  و  دهنده  بشارت  بتول،  پسر  و 

سّنت،  اهل  و  هدایت  پیشواى  و  بهشت  اهل  جوانان  سرور  والیت،  صاحب  و  رشد  و  رستگارى  مایه 

تو  معصیت  از  و  کرده  عمل  تو  اطاعت  به  او  مجاهد،  و  کننده  ارشاد  زاهد،  عابد،  راهنما،  زمامدار، 

صورت  به  تو  دشمن  با  است.  آورده  روى  تو  ایمان  بر  و  نموده  تو  رضاى  راه  در  فراوان  تالش  و  نموده  نهى 

ه  ...،  روز دو

ݑ ݐ ݓ ݖ  ݑ  ݐ     (۲)
درود و سـالم بـر دومیـن سـرور (از دو سـرور جوانـان اهـل بهشـت) حضرت 

ابـا عبـد الله الحسـین7:

ِة، ِئمَّ ِبي اْالَ
َ
ـِعیِد أ ْبِط السَّ ـِهیِد، َوالسِّ یِم] الشَّ ِد [الَکر ـیِّ ـٰالُم َعَلی السَّ َالسَّ

ـِه  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ِدي یـٰا أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َسـیِّ ـِة، َالسَّ مَّ َو اْبـِن َخْیـِر ِنسـٰاِء اْالُ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. َو َرْحَمـُة اللَّ

ُسـوِل،  ِد ِسـْبِط الرَّ ـیِّ مـٰاِم اْلَمْظُلوِم اْلَمْقُتوِل، السَّ ُهـمَّ َصلِّ َعَلـی اْالِ للَّ
َ
أ

 ، یِر، اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ ِذیـِر، اْبِن اْلَوِصـيِّ اْلَوِز َواْبـِن اْلَبُتـوِل، اْلَبِشـیِر النَّ

ِة،  ـنَّ ْهِل السُّ
َ
ـِة، َوِإمٰاِم اْلُهـدٰی َوأ ْهـِل اْلَجنَّ

َ
ِد َشـبٰاِب أ ، َسـیِّ الّزاِکـي اْلَوِلـيِّ

اْلقٰاِئـِد الّراِئِد، َواْلعٰاِبِد الّزاِهِد، َوالّراِشـِد اْلُمجٰاِهِد، َکمـٰا َعِمَل ِبطاَعِتَك، 

ْقَبـَل َعلٰی ِإیمٰاِنـَك، قاَتَل 
َ
ِنـَك َوأ َوَنهـٰی َعـْن َمْعِصَیتِـَك، َوبٰاَلـَغ في ِرْضواٰ

۱۴۱ 
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قیام فرموده، جور و بیداد را به آنچه صحیح است نابود کرده و سّنت و کتاب را احیا نموده است، در طریق رضا و 

پیشگاهت  در  و  نموده  داللت  تو  بر  و  فراخوانده  تو  سوى  به  را  بندگان  و  نموده  نبرد  پنهان  و  آشکار 

خشنودى تو با سختى و تعب زیست نموده و در زمرة اولیائت در حالى که ستوده است دنیا را وداع نموده، و به سوى 

تو شهید آمده است، هرگز نه در شب و نه در روز نافرمانى تو ننموده و در راه تو با منافقین و کفار جهاد کرده است.

مضاعف  را  عذاب  قاتلش  براى  و  بده  او  به  را  پاداش  و  جزا  بهترین  آن  اهل  و  اسالم  از  خداوندا 

گشت،  مرحوم  و  شد  کشته  مظلومانه  و  نمود  قتال  کریمانۀ  بده،  او  به  را  جایگاه  بدترین  و  گردان 

خدا  پرستش  و  داد  زکات  که  کسى  فرزند  و  محّمدم  خدا  رسول  فرزند  من  مى گفت:  که  حالى  در 

اطاعت  را  شیطان  او  قتل  در  و  جنگیدند  او  با  ایمان  نداشتن  اساس  بر  و  کشتند  عمد  روى  از  را  او  نمود، 

او  مقام  ترفیع  باعث  که  درودى  فرست  درود  او  بر  خداوندا  ننمودند،  رعایت  را  رحمان  خداى  و  کردند 

شود. تعجیل  او  یارى  و  نصرت  و  تعظیم،  او  امر  آن  با  که  درودى  گرداند،  مضاعف  را  او  اکرام  و  گردد 

و  فضائل  قسم  برترین  به  بده  اختصاص  را  او  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

ُهْم َعَلْیـَك، قٰاِئمًا  َك َعٰالِنَیًة َوِسـّرًا، َیْدُعو اْلِعبـٰاَد ِإَلْیـَك، َوَیُدلُّ ِفیـَك َعـُدوَّ

َة َواْلِکتـٰاَب، َفعٰاَش  ـنَّ ِب، َوُیْحِیي السُّ ـواٰ َبْیـَن َیَدْیـَك، َیْهـِدُم اْلَجْوَر ِبالصَّ

ْوِلیٰاِئـَك َمْحُمـودًا، َوَمضـٰی ِإَلْیَك 
َ
ِنـَك َمْکـُدودًا، َومـٰاَت ِفـي أ ِفـي ِرْضواٰ

َشـِهیدًا، َلـْم َیْعِصَك في َلْیـٍل َوٰال َنهٰاٍر َوجٰاَهـَد ِفیَك اْلُمنٰاِفِقیـَن َواْلُکّفاَر.

ِء، َوضٰاِعـْف ِلقٰاِتِلِه  ْهِلـِه َخْیـَر اْلَجـزاٰ
َ
ْسـٰالِم َو أ ُهـمَّ َعـِن اْالِ َفاْجـِزِه اللَّ

یمـًا، َوُقِتـَل َمْظُلومـًا، َوَمضـٰی  وٰی، َفَقـْد قٰاَتـَل َکِر
ْ
َب، َوَشـرَّ اْلَمـأ اْلَعـذاٰ

ـٍد، َواْبـِن َمـْن َزّکـٰی َوَعَبـَد،  ـِه ُمَحمَّ َنـا اْبـُن َرُسـوِل اللَّ
َ
َمْرُحومـًا، َیُقـوُل أ

طٰاُعـوا ِفـي َقْتِلـِه 
َ
یمـٰاِن، َوأ ـِد، َوقٰاَتُلـوُه َعَلـی اْالِ َفَقَتُلـوُه ِباْلَعْمـِد اْلُمَتَعمِّ

ُف  ٍت ُتَشـرِّ ُهمَّ َصَلواٰ ْحٰمَن، َفَصلِّ َعَلْیـِه اللَّ ِقُبوا ِفیـِه الرَّ ـْیطٰاَن، َوَلـْم ُیراٰ الشَّ

ـُل ِبهٰا َنْصَرُه. ْمَرُه، َوُتَعجِّ
َ
ُم ِبهـٰا أ َمُه، َوُتَعظِّ ِبهـٰا َمقٰاَمـُه، َوُتضٰاِعُف ِبهـٰا ِإْکراٰ

ْفَضِل ِقَسـِم 
َ
ـُه ِبأ ـٍد، َوُخصَّ ٍد َوَعلـٰی آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ

۵۹۰

به  ببر  باال  را  او  و  گرامیان،  و  بزرگواران  شرافت  کن  عطا  را  او  و  جایگاه،  شریف ترین  به  برسان  را  او 

را  او  برسان  و  است،  بهشتیان  مقام  باالترین  که  علّیین  اعلى  در  اعلى،  رفیع  در  مقربان،  در  رحمتت 

فضیلت  با  و  ارزشمند  بسیار  رفیع  جایگاه  و  عظیم  درجه  آن  به 

را  رسولى  و  رعیتش،  طرف  از  را  امامى  که  پاداشى  بهترین  را  او  بده  پاداش  ما  طرف  از  و  واال،  کرامت  و 

آن  پاسخ  ما  بر  و  برسان  او  به  را  تحیت  و  سالم  بهترین  ما  طرف  از  و  مى کنى،  مرحمت  اّمتش؛  طرف  از 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  او  بر  سالم  و  بازگردان،  را  سالم  و  تحیت 

۱. «الرفعة»، خ.  ۲. بحاراالنوار: ۲۲۱/۱۰۲.

ِمیـَن، َواْرَفْعـُه  ْعِطـِه َشـَرَف اْلُمَکرَّ
َ
ْشـَرَف اْلَمنـٰاِزِل، َوأ

َ
ْغـُه أ اْلَفضٰاِئـِل، َوَبلِّ

ْغُه  یـَن، َوَبلِّ یِّ ْعلـٰی ِعلِّ
َ
ِفیـِع اْالَْعلٰی، ِفي أ ِبیـَن، ِفـي الرَّ ِبَرْحَمِتـَك ِفـي اْلُمَقرَّ

اْلَفِضیَلـَة،  َواْلَمْنِزَلـَة  اْلَخِطیـَرَة  ِفیَعـَة(۱)  الرَّ َواْلَمْنِزَلـَة  اْلَکِبیـَرَة،  َرَجـَة  الدَّ

ِتِه َوَرُسـوًال  ْیَت ِإمٰامًا َعْن َرِعیَّ َمـَة اْلَجِلیَلـَة، َواْجـِزِه َعّنا َخْیَر مـٰا جٰاَز َواْلَکراٰ

ـَة  ِحیَّ ـٰالِم، َواْرُدْد َعَلْیَنـا التَّ ـِة َوالسَّ ِحیَّ ْفَضـَل التَّ
َ
ْغـُه ِمّنـا أ ِتـِه، َوَبلِّ مَّ

ُ
َعـْن أ

َوَبَرکٰاُتـُه. ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة  َعَلْیـِه  ـٰالُم  َوالسَّ ـٰالَم،  َوالسَّ

ظاهـرًا ایـن زیـارت اختصـاص بـه روز دوشـنبه دارد زیـرا عّالمـه مجلسـی1 
آن را در زیـارات ائمـه: در روزهـای هفتـه کـه اختصـاص به ایشـان دارد نقل 

اسـت.(۲) کرده 
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[باب هشتم]

فصل دوم

ݑ ݓ    ݑ  ݑ ݔ   ݑ  ݔ  ݐ

زیارت امام حسین7 در ماه حمرم احلرام

شـیخ طوسـی1 در مصبـاح المتهّجـد گوید: محـّرم آخرین ماه حرام اسـت، 
حرمـت آن عظیم بوده اسـت در جاهلیت و در اسـالم، در اولیـن روز آن خداوند 
تبـارک و تعالـی دعـای حضـرت زکریا را بـه اجابت رسـانده، در سـومین روز آن 
یوسـف از چـاه رهایـی یافتـه بنابـر آنچه در اخبـار روایـت شـده، در پنجمین روز 
آن موسـی بـن عمـران7 از دریـا عبـور کـرده، در هفتمیـن روز آن خداونـد در 
کـوه طـور با موسـی سـخن گفتـه، در نهمیـن روز آن خداونـد تعالی یونـس را از 
شـکم ماهـی خـارج فرمـوده، و در دهمیـن روز آن قتـل حضـرت سـید الشـهداء 

حسـین بـن علی بـن ابـی طالب: اتفـاق افتاده اسـت.
در ایـن روز دهـم زیـارت آن حضـرت مسـتحب اسـت و روزه ده روزه آن 
مسـتحب اسـت، در روز دهـم از خوراکـی و آشـامیدنی تـا هنگام عصر امسـاک 
عاشـورا احـزان آل  روز  در  نمـود،  تربـت تنـاول  از  آنـگاه اندکـی  و  کـرد  بایـد 
لذت هـا  و  خوشـی ها  از  کـه  اسـت  مسـتحب  می شـود،  تجدیـد  محّمـد: 
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اجتنـاب شـود و تـا بعـد از عصـر همـان طـور کـه گفتیـم اقامـه عـزا نماییـم و بـه 
سـوگ بنشـینیم.

شـیخ مفیـد1 در کتـاب مـزار از زیـد شـحام و او از امـام صـادق7 روایت 
کـرده اسـت کـه فرمودند: 

کسى که قبر مبارك حضرت ابا عبد اهللا حسین بن على8 را 
در روز عاشورا با معرفت حّق آن حضرت زیارت کند مانند آن 
نموده  زیارت  عرش  در  را  مرتبه  بلند  و  عزیز  خداوند  که  است 

باشد.
جابر جعفی از امام صادق7 روایت کرده که فرمودند:

کسى که در شب عاشورا کنار قبر امام حسین7 بیتوته کند خدا 
را مالقات خواهد کرد در حالى که به خون خویش آلوده باشد، 

گویا همراه امام حسین7 کشته شده است.
و فرمودند: 

عاشورا  روز  در  را  اهللا7  عبد  ابا  حضرت  مطّهر  قبر  که  کسى 
پیش  در  که  است  مانند کسى  کند  و نزد آن بیتوته  کند  زیارت 

روى او به شهادت رسیده است.
حریز از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

کسى که امام حسین7 را در روز عاشورا زیارت کند بهشت 
براى او واجب گردد.(۱)

۱. مزار مفید: ص۵۱، مزار کبیر: ص۳۵۱، مصباح المتهجد: ص۷۷۱، بحاراالنوار: ۱۰۴/۱۰۱ ح۸.
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خوانخواهان  از  را  شما  و  ما  و  گرداند  بزرگ  حسین7  امام  عزاى  در  را  ما  پاداش  و  اجر  خداوند 

دهد. قرار  محّمد:  آل  از  مهدى  امام  االمر  صاحب  حضرت  ولّیش  همراه  او 

ݒ ݐ  ݔ   ݑ   ݔ (۳) ݐ
کفعمـی1 در بلـد االمیـن گویـد: از افضـل اعمـال خواندن زیارت عاشـورا 

اسـت از نزدیـک یـا دور، و از امـام باقـر7 روایت شـده اسـت کـه فرمودند: 
کسى که بخواهد در روز عاشورا زیارت کند و دور باشد، باید به 
صحرا رود یا به محّل مرتفعى در خانه اش باال رود و اشاره کند 
به امام7 با سالم، و در نفرین بر قاتل آن حضرت تالش نماید.

سپس دو رکعت نماز بخواند و آن قبل از زوال خورشید باشد، 
را  کسانى  و  حسین7  امام  مصائب  در  کند  ناله  و  گریه  آنگاه 
که در خانه اش هستند و از آن ها تقیه نمى کند، به گریه کردن 
در عزاى آن حضرت سفارش کند، و با حاضرین با اظهار جزع، 
اقامه عزا و سوگوارى نماید، و هر کدام دیگرى را در این مصیبت 

تسلیت دهد و بگوید:

ُجوَرنـٰا ِبُمصٰاِبنـٰا ِباْلُحَسـْیِن7، َوَجَعَلنـٰا َوِإّیاُکـْم ِمـَن 
ُ
ـُه أ ْعَظـَم اللَّ

َ
أ

ـٍد:.  مـٰاِم اْلَمْهـِديِّ ِمـْن آِل ُمَحمَّ ـِه اْالِ الّطاِلِبیـَن ِبثـٰاِرِه َمـَع َوِلیِّ

وقتـی آن دو رکعـت نمـازی کـه ذکـر شـد بـه جـای آوردی صـد مرتبـه «َالّلُه 
َاکَبـُر» بگـو، سـپس بـه سـوی آن حضرت اشـاره کـن و بگـو:....(۱)

۱. منظور «زیارت عاشورا» است که در ادامه آورده می شود، بلداالمین: ص۳۸۲.

۱۴۲ 
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در مـزار شـهید نیـز آمـده اسـت: زیـارت روز عاشـورا پیـش از زوال اسـت از 
نزدیـک یـا دور، وقتـی اراده کـردی زیـارت کنـی اشـاره می کنـی بـه سـوی او با 
سـالم، و کوشـش فـراوان می کنـی در نفریـن بـر قاتـالن آن حضـرت و هنـگام 

اشـاره کردن بگـو: ....
صاحـب مفتـاح الجّنـات نیـز گویـد: کیفیـت زیـارت از دور یـا نزدیـک ایـن 
اسـت کـه: اشـاره کنـی بـه سـوی آن حضـرت با سـالم، اگـر از راه دور اسـتـ  
و ظاهـر ایـن اسـت کـه مـراد به اشـاره بـه سـوی آن حضرت با سـالم، این اسـت 
کـه بـه سـمت زیارتـگاه شـریف آن حضـرت توجـه کنـی ـ  سـپس دو رکعـت 
نمـاز زیـارت بخوانـی اگـر از راه دور اسـت ـ زیـرا روایـت شـده کـه اگـر از راه 
دور زیـارت می کنـی نمـاز زیـارت را پیـش از زیـارت انجـام می دهـی و اگـر از 
نزدیـک اسـت بعـد از زیـارت بجا مـی آوریـ   و اینکـه در زیـارت از راه دور، بر 
پشـت بـام خانـه یا در صحرا باشـی، و اینکه حضرت امیرالمؤمنیـن7 را پیش از 
زیـارت امـام حسـین7 زیارت کنـی، از راه دور باشـد یا نزدیک، زیرا شـیخ1 
در مصبـاح وقتـی زیـارت عاشـورا را ذکر می کنـد از محّمد بن خلف طیالسـی و 

او از سـیف بـن عمیـره روایـت می کنـد کـه گفت: 
بـا صفـوان و عـّده ای از اصحـاب بـه غـری رفتیـم بعـد از آنکه حضـرت امام 
صـادق7 رفتـه بودنـد، و هنگامـی کـه از زیـارت امیرالمؤمنین7 فارغ شـدیم 
صفـوان روی خـود بـه سـوی کربـال کـرد و گفـت: امـام حسـین7 را از ایـن 
مـکان، از باالی سـر مبارک حضـرت امیرالمؤمنین7 ، زیـارت کنید، و گفت: 
بـا آقـای خود امـام صادق7 بـودم، آن حضرت به همین نحو زیـارت فرمودند. 
آنـگاه صفـوان زیارتـی را که علقمـة بن محّمـد حضرمی از امام باقـر7 در روز 
عاشـورا روایـت کرده خواند، سـپس باالی سـر امیرالمؤمنیـن7 دو رکعت نماز 
خواند و با امیرالمؤمنین7 وداع کرد، و سـپس به سـوی امام حسـین7 اشـاره 
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کـرد بـا سـالم در حالی کـه روی به آن جهـت نموده بـود و آنـگاه وداع کرد.(۱)
پـس اگـر خواسـتی زیـارت عاشـورا انجـام دهـی و دو رکعـت نمـاز خواندی 
اگـر زیارتـت از راه دور اسـت بهتـر آن اسـت کـه بعـد از آن دو رکعـت نمـاز، 
ابتـدا حضـرت امیرالمؤمنیـن7 را زیـارت کنـی و سـپس امـام حسـین7 را، 
مخصوصـًا اگـر در حـرم امیرالمؤمنیـن7 باشـی.  پـس ابتـدا امیرالمؤمنیـن7 
را زیـارت می کنـی (بـه زیـارت امیـن الله یـا زیارت دیگـر...) و چـون از زیارت 
حضـرت امیرالمؤمنیـن7 فـارغ شـدی رو بـه سـمت قبـر مطهـر حضـرت سـید 
الشـهداء7 کـن و آن حضـرت را زیـارت نما...  و اگر در حـرم مطهر حضرت 
امیرالمؤمنیـن7 هسـتی از بـاالی سـر مبـارک آن حضـرت، امـام حسـین7 را 

زیـارت کـن، و اگـر در کربـال هسـتی رو بـه قبـر شـریف آن حضـرت کن. 
وکفعمـی1 در مصباح(۲) گفته اسـت: وقتی دو رکعـت نماز مذکور را بجای 
آوردی صد مرتبه الله اکبر بگو و آنگاه اشاره کن به سوی آن حضرت و بگو:...(۳)

[و در کامـل الزیـارات روایـت شـده اسـت کـه] علقمـة بن محّمـد حضرمی 
گفتـه اسـت: بـه امام باقـر7 عـرض کردم:

به من دعایی یاد دهید که در آن روز آن را بخوانم وقتی از نزدیک آن حضرت 
را زیـارت نمایـم و دعایـی تعلیـم فرماییـد وقتـی زیارتـم از نزدیک نباشـد بلکه از 
راه دور و از خانـه ام بخواهـم زیـارت کنـم، آن را بخوانـم. امـام7 فرمودنـد:

اى علقمه، وقتى دو رکعت نماز خواندى بعد از آنکه اشاره نمودى 
به سوى آن حضرت با سالم، و هنگام اشاره و پس از خواندن دو 
رکعت اگر این دعا و زیارت را ـ که شرحش را برایت مى گویم 
ـ خواندى، دعا کرده اى به آنچه فرشتگان زائر آن حضرت دعا 

۲. مصباح کفعمی: ص۴۸۳. ۱. مصباح المتهجد: ۷۷۷/۲. 

۳. منظور «زیارت عاشورا» است که در ادامه آورده می شود، مفتاح الجنات: ۶۱۴/۲.
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خدا،  رسول  پسر  اى  تو  بر  سالم   ، عبداهللاَّ ابا  اى  تو  بر  سالم 

تو،  بر  سالم  اوصیا،  سرور  پسر  و  مؤمنان،  امیر  پسر  اى  تو  بر  سالم 

خونى  و  خدا،  خون  پسر  و  خدا،  خون  اى  تو،  بر  سالم  جهانیان،  زنان  سرور  فاطمه،  حضرت  پسر  اى 

آستان  در  که  پاکى  روان هاى  بر  و  تو  بر  سالم  نشده،  گرفته  انتقامش  تاکنون  و  شده  ریخته  ناحق  به  که 

مى کنم. نثار  ـ  است  باقى  روز  و  شب  تا  و  زنده  ام  تا  ـ  را  الهى  سالم  شما،  تمامى  بر  من،  آرمیدند،  تو 

مسلمانان  تمام  بر  و  ما  بر  تو  مصیبت  و  بود،  بزرگ  بسیار  تو  سوگ  که  راستى  به   ، عبداهللاَّ ابا  اى    

گران  و  بزرگ  آسمان ها  اهل  تمام  بر  آسمان ها  در  تو  مصیبت  و  است،  بزرگ  و  سنگین  و  گران  بسیار 

کرده اند، و خداوند به خاطر آن برایت هزار هزار حسنه نویسد 
و هزار هزار گناه را محو نماید و صدهزار هزار درجه مقامت را 
باال برد و همانند کسانى باشى که با حسین بن على8 به شهادت 
رسیده اند و تو را در درجات آنان قرار دهد، و شناخته نشوى مگر 
در زمره شهیدانى که با آن حضرت شهید شده اند، و بنویسد برایت 
ثواب هر پیامبر و رسول را، و زیارت هر کسى را که از زمان 

شهادت امام حسین7 آن حضرت را زیارت نموده است.
ݒ ݑ  ݔ ݐ

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بٰاَعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  یَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن َواْبَن َسـیِّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ َالسَّ

ـِه َواْبَن ثاِرِه،  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ثاَر اللَّ َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ َیاْبَن فٰاِطَمَة َسـیِّ

ـْت ِبِفنٰاِئـَك،  ِتـي َحلَّ ِح الَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلـی اْالَْرواٰ َواْلِوْتـَر اْلَمْوُتـوَر، َالسَّ

هٰاُر. ْیـُل َوالنَّ َبـدًا مـٰا َبِقیـُت َوَبِقـَي اللَّ
َ
ـِه أ ـي َجِمیعـًا َسـٰالُم اللَّ َعَلْیُکـْم ِمنِّ

اْلُمِصیَبـُة  َوَعُظَمـِت  ـْت  َوَجلَّ ـُة،  یَّ ِز الرَّ َعُظَمـِت  َلَقـْد  ـِه  بٰاَعْبِداللَّ
َ
أ یـٰا 

ـْت َوَعُظَمـْت ُمِصیَبُتَك  ْسـٰالِم، َوَجلَّ ْهـِل اْالِ
َ
ِبـَك َعَلْینـٰا َوَعلـٰی َجِمیـِع أ
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لعنت  خدا  و  نهادند،  بنا  را  بیت  اهل  شما  بر  جور  و  ستم  پایه  که  را  مردمى  کند  لعنت  خدا  پس  آمد، 

آن  در  را  شما  خداوند،  که  درجاتى  و  مرتبه ها  از  و  کردند،  دور  جایگاه تان  از  را  شما  که  را  مردمى  کند 

مرتبه  ها قرار داده بود، راندند، و خداوند لعنت کند کسانى را که شما را کشتند، و خدا لعنت کند کسانى 

خدا  سوى  به  من  کردند،  فراهم  شما  با  جنگ  به  آنان  ساختن  قادر  با  دشمنان  براى  را  جنگ  زمینۀ  که  را 

مى جویم. بیزارى  آن ها  موالیان  و  دوستان  و  آن ها،  دنباله روان  و  آن ها،  پیروان  از  و  آنان،  از  شما  و 

، من، نسبت به کسانى که با شما سازش دارند، سازش دارم؛ و با کسانى که به جنگ شما  اى اباعبداهللاَّ

برخیزند، سر جنگ دارم تا روز قیامت. و خدا لعنت کند آل زیاد، و آل مروان را، و خدا لعنت کند تمام افراد 

خاندان بنى امّیه را، و خدا لعنت کند پسر مرجانه را، و خدا لعنت کند عمر بن سعد را، و خدا لعنت کند شمر 

را، و خدا لعنت کند مردمى را که اسب ها را زین کردند و لجام زدند، و نقاب زدند تا با تو بجنگند.

  پدر و مادرم فدایت، به راستى که مصیبت تو بر من بسیار گران آمده است ؛ پس از خداوند، که مقام و 

منزلت تو را ارجمند ساخت، و مرا نیز به واسطۀ تو گرامى داشت؛ درخواست مى کنم که را خون خواهى تو 

َسـْت  سَّ
َ
ًة أ ُه ُامَّ ِت، َفَلَعـَن اللَّ ـمٰاواٰ ْهـِل السَّ

َ
ِت َعلـٰی َجِمیِع أ ـمٰاواٰ ِفـي السَّ

ـًة َدَفَعْتُکْم  ـُه ُامَّ ْهـَل اْلَبْیـِت، َوَلَعـَن اللَّ
َ
ْلـِم َواْلَجـْوِر َعَلْیُکـْم أ سـٰاَس الظُّ

َ
أ

ـُه ِفیهـٰا، َوَلَعـَن  َبُکـُم اللَّ تـي َرتَّ ِتِبُکـُم الَّ َلْتُکـْم َعـْن َمراٰ زاٰ
َ
َعـْن َمقٰاِمُکـْم، َوأ

ْمِکیـِن ِمـْن ِقتٰاِلُکْم،  ِدیَن َلُهـْم ِبالتَّ ـُه اْلُمَمهِّ ـًة َقَتَلْتُکـْم، َوَلَعـَن اللَّ ـُه ُامَّ اللَّ

ْوِلیٰاِئِهْم.
َ
ْتبٰاِعِهـْم َو أ

َ
ْشـیٰاِعِهْم َوأ

َ
ـِه َو ِإَلْیُکْم ِمْنُهـْم َوِمْن أ َبِرْئـُت ِإَلی اللَّ

َبُکْم  ـِه، ِإنِّـي ِسـْلٌم ِلَمـْن سـٰاَلَمُکْم، َوَحـْرٌب ِلَمـْن حٰاَر بـٰا َعْبِداللَّ
َ
یـٰا أ

َة  ُه َبِنـي ُاَمیَّ َن، َوَلَعَن اللَّ یـٰاٍد َوآَل َمـْرواٰ ـُه آَل ِز ِإلـٰی َیـْوِم اْلِقیٰاَمـِة، َوَلَعَن اللَّ

ُه  ـُه ُعَمَر ْبَن َسـْعٍد، َوَلَعـَن اللَّ ـُه اْبـَن َمْرجٰاَنـَة، َوَلَعَن اللَّ قٰاِطَبـًة، َوَلَعـَن اللَّ

َبْت ِلِقتٰاِلـَك. ْلَجَمـْت َو َتَنــقَّ
َ
ْسـَرَجْت َو أ

َ
ـًة أ ـُه ُامَّ ِشـْمرًا، َوَلَعـَن اللَّ

ْکَرَم 
َ
ـِذي أ ـَه الَّ ْسـَئُل اللَّ

َ
ـي َلَقـْد َعُظـَم ُمصٰابـي ِبَك، َفأ ْنـَت َوُامِّ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ْن َیْرُزَقِنـي َطَلـَب ثـٰاِرَك َمـَع ِإمـٰاٍم َمْنُصـوٍر ِمْن 
َ
ْکَرَمِنـي ِبـَك أ

َ
َمقٰاَمـَك، َوأ
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خودت به واسطۀ امام حسین ـ که سالم بر او باد ـ در دنیا و آخرت، آبرومند قرار بده.

تو،  و  حسن  امام  و  زهرا  فاطمۀ  و  مؤمنان  امیر  و  رسولش  و  خدا  درگاه  به  من   ، عبداهللاَّ ابا  اى 

برپا  و  کنندگان  نبرد  از  جستن  بیزارى  با  نیز  و  تو،  مواالت  و  دوستى  با  مى سازم  نزدیک  را  خود 

بنا  را  شما  به  جور  و  ستم  پایه  که  کسى  هر  از  بیزارى  با  نیز  و  تو؛  علیه  جنگ  آتش  کنندگان 

نهاد،  بنا  را  کارها  این  پایه  که  کسى  از  مى دارم  اعالم  را  خود  بیزارى  رسولش  و  خدا  به  و  نهاد. 

داشت.  روا  شما  شیعیان  و  شما  بر  را  خود  جور  و  ستم  و  نهاد،  بنا  آن  بر  را  خویش  بنیان  و 

به خدا و نیز به شما بیزارى خود را از آنان اعالم مى کنم. و به خدا و سپس به شما تقّرب مى جویم، با دوستى شما 

و دوستى دوستان شما، و نیز با بیزارى جستن از دشمنان شما و کسانى که جنگ را علیه شما برپا کردند، و با بیزارى 

از پیروان شان و دنباله روان آنها. من با کسانى که با شما سازش دارند سازش دارم، و سر جنگ دارم با هر که با 

شما جنگ دارد، و دوستم باهرکه با شما دوستى کند، و دشمنم با هرکه با شما دشمنى مى کند.

به همراه امام پیروزمندى از اهل بیت محّمد ـ که درود خدا بر او و آل او باد ـ نصیبم سازد. خدایا، مرا نزد 
ِعْنـَدَك  اْجَعْلِنـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ َوآِلـِه.  َعَلْیـِه  ـُه  اللَّ ـی  َصلَّ ـٍد  ُمَحمَّ َبْیـِت  ْهـِل 

َ
أ

ِخـَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ـٰالُم ِفـي الدُّ َوِجیهـًا ِباْلُحَسـْیِن َعَلْیـِه السَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ِه َو ِإلٰی َرُسـوِلِه َو ِإلـٰی أ ُب ِإَلی اللَّ َتَقرَّ

َ
ِه، ِإنِّي أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
یـٰا أ

ـْن قاَتَلَك  َئِة ِممَّ ٰالِتـَك، َوِباْلَبراٰ َو ِإلـٰی فٰاِطَمـَة َو ِإَلی اْلَحَسـِن َو ِإَلْیـَك ِبُمواٰ

ْلـِم َواْلَجـْوِر  سـٰاَس الظُّ
َ
ـَس أ سَّ

َ
ـْن أ َئـِة ِممَّ َوَنَصـَب َلـَك اْلَحـْرَب، َوِباْلَبراٰ

سـٰاَس ٰذِلـَك، 
َ
ـَس أ سَّ

َ
ـْن أ ـِه َو ِإلـٰی َرُسـوِلِه ِممَّ ْبـَرُء ِإَلـی اللَّ

َ
َعَلْیُکـْم، َوأ

ْشـیٰاِعُکْم.
َ
َوَبنـٰی َعَلْیـِه ُبْنیٰاَنُه، َوَجـرٰی ِفي ُظْلِمـِه َوَجـْوِرِه َعَلْیُکْم َوَعلٰی أ

ٰالِتُکْم  ِه ُثـمَّ ِإَلْیُکـْم ِبُمواٰ ُب ِإَلی اللَّ َتَقـرَّ
َ
ـِه َو ِإَلْیُکْم ِمْنُهـْم، َوأ َبِرْئـُت ِإَلـی اللَّ

اْلَحـْرَب،  َلُکـُم  َوالّناِصِبیـَن  ِئُکـْم  ْعداٰ
َ
أ ِمـْن  َئـِة  َوِباْلَبراٰ ُکـْم،  َوِلیِّ ٰالِة  َوُمـواٰ

ْتبٰاِعِهـْم، ِإنِّـي ِسـْلٌم ِلَمـْن سـٰاَلَمُکْم، َوَحْرٌب 
َ
ْشـیٰاِعِهْم َوأ

َ
َئـِة ِمـْن أ َوِباْلَبراٰ

ُکْم. ٰالُکـْم، َوَعـُدوٌّ ِلَمـْن عٰاداٰ َبُکـْم، َوَوِلـيٌّ ِلَمـْن واٰ ِلَمـْن حٰاَر
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دشمنان تان  از  بودن  بیزار  و  نهاده،  ارج  من  بر  شما  اولیاى  و  شما  شناخت  با  که  ـ  خداوند  از  بدین سان، 

و  راستى  قدم  و  دهد،  قرار  شما  با  مرا  آخرت،  و  دنیا  در  تا  مى کنم  درخواست  ـ  است  ساخته  نصیبم  را 

گرداند. استوار  و  ثابت  برایم  آخرت  و  دنیا  در  را  شما  نزد  درستى 

را  خون خواهى  و  برساند،  دارید  خدا  نزد  شما  که  پسندیده اى  جایگاه  به  مرا  مى کنم  درخواست  نیز  و   

همراه امام هدایت گرى از شما که آشکار و گوینده به حق است، نصیبم سازد. و از خدا درخواست مى کنم 

به حّق شما و به منزلتى که در پیشگاه او دارید، به واسطۀ این که مصیبتى که به جهت شما به من رسیده، 

پرارزش ترین ثوابى را که به مصیبت زدگان مى دهد، عطایم کند، مصیبتى که چه بسیار بزرگ بود، و سوگى 

است. شده  تمام  گران  زمین،  و  آسمان ها  تمام  در  و  اسالم  در  که 

آمرزش  و  رحمت  و  درودها  که  ده  قرار  کسانى  از  مرا  هستم،  که  جایگاهى  این  در  بارالها، 

مرا  مرگ  و  محّمد  آل  و  محّمد  زندگى  همانند  مرا  زندگى  الها،  بار  مى رسد.  ایشان  به  تو، 

بده.  قرار  محّمد  آل  و  محّمد  مرگ  همانند 

ْوِلیٰاِئُکـْم، َوَرَزَقِنـي 
َ
ْکَرَمِنـي ِبَمْعِرَفِتُکـْم َوَمْعِرَفـِة أ

َ
ـِذي أ ـَه الَّ ْسـَئُل اللَّ

َ
َفأ

َت  ْن ُیَثــبِّ
َ
ِخَرِة، َوأ ْنیٰا َواْالٰ ْن َیْجَعَلِنـي َمَعُکْم ِفي الدُّ

َ
ِئُکْم، أ ْعداٰ

َ
َئـَة ِمـْن أ اْلَبراٰ

ِخَرِة.  ْنیـٰا َواْالٰ لـي ِعْنَدُکـْم َقَدَم ِصـْدٍق ِفـي الدُّ

ْن َیْرُزَقِنـي 
َ
ـِه، َوأ َغِنـي اْلَمقـٰاَم اْلَمْحُمـوَد َلُکـْم ِعْنـَد اللَّ ْن ُیَبلِّ

َ
ْسـَئُلُه أ

َ
َوأ

َه  ْسـَئُل اللَّ
َ
َطَلـَب ثـٰاِري َمَع ِإمـٰاٍم َمْهـِديٍّ ظٰاِهـٍر نٰاِطٍق ِباْلَحـقِّ ِمْنُکـْم، َوأ

ْفَضَل 
َ
ْن ُیْعِطَیِني ِبُمصٰاِبي ِبُکـْم أ

َ
ذي َلُکـْم ِعْنـَدُه، أ ِن الَّ

ْ
ـأ ُکـْم، َوِبالشَّ ِبَحقِّ

َتهـٰا ِفـي  یَّ ْعَظـَم َرِز
َ
ْعَظَمهـٰا َوأ

َ
مـٰا ُیْعِطـي ُمصٰابـًا ِبُمِصیَبِتـِه ُمِصیَبـًة مـٰا أ

ِت َواْالَْرِض. ـمٰاواٰ ْسـٰالِم َوِفـي َجِمیـِع السَّ اْالِ

ٌت َوَرْحَمٌة  ْن َتنٰاُلـُه ِمْنـَك َصَلـواٰ ُهـمَّ اْجَعْلِنـي فـي َمقٰاِمـي ٰهـذاٰ ِممَّ للَّ
َ
أ

ـٍد، َوَممٰاِتـي  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ اْجَعـْل َمْحیـٰاَي َمْحیـٰا ُمَحمَّ للَّ
َ
َوَمْغِفـَرٌة. أ

ـٍد.  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َممـٰاَت ُمَحمَّ
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شمردند؛  مبارك  را  آن  (هنده)  خواره  جگر  زن  آن  پسر  و  ُامّیه  بنى  که  است  روزى  امروز،  الها،  بار 

باد،  او  آل  و  او  بر  خدا  درود  که  پیامبرت  زبان  بر  و  تو  زبان  بر  شده  لعنت  فرد  پسر  ملعون  فرزند  همان 

ـ. باد  او  آل  و  او  بر  خدا  درود  ـ  تو  پیامبر  گرفت  جاى  و  کرد  توقف  که  جا  هر  در 

باد.  آن ها  بر  همیشه  و  ابد  تا  لعنت  تو  سوى  از  کن،  لعنت  را  یزید  و  معاویه  ابوسفیان،  الها،  بار 

خدا  درودهاى  که  ـ  حسین  توانسته  اند  که  شدند  خوشحال  مروان  آل  و  زیاد  آل  که  است  روزى  امروز  و 

کن.  برابر  چند  ایشان  بر  را  دردناکت  عذاب  و  لعنت  خاطر،  این  به  خدایا،  برسانند.  قتل  به  را  ـ  باد  او  بر 

بار الها، به راستى که من در این روز (عاشورا)، و در این جایگاه، و در تمام روزهاى زندگانیم، با بیزارى جستن 

از این دشمنان، و لعنت فرستادن بر ایشان، و با دوستى و مواالت پیامبرت و آل پیامبرت ـ که بر او و بر ایشان 

مى شوم. نزدیک  درگاهت  به  و  مى جویم  تقّرب  تو  به  باد -،  درود 

بارالها، اّولین کسى را  که در حّق محّمد و آل محّمد ستم روا 

داشت، و آخرین فردى که در این ستم از او پیروى کرد، لعنت کن، خدایا، جماعتى را که به نبرد با حسین 

ِعیُن  ْکبـٰاِد اللَّ ِکَلـِة اْالَ َکْت ِبـِه َبُنوُاَمیَّـَة، َواْبُن آ ُهـمَّ ِإنَّ ٰهـذاٰ َیـْوٌم َتبَــرَّ للَّ
َ
أ

ـُه َعَلْیِه َوآِلـِه، في ُکلِّ  ـی اللَّ َك َصلَّ ِعیـِن َعلـٰی ِلسـٰاِنَك َوِلسـٰاِن َنِبیِّ ْبـُن اللَّ

ـُه َعَلْیـِه َوآِلِه. ی اللَّ ـَك َصلَّ َمْوِطـٍن َوَمْوِقـٍف َوَقـَف ِفیـِه َنِبیُّ

یـَد ْبـَن ُمعٰاِوَیـَة، َعَلْیِهـْم ِمْنَك  بٰاُسـْفیٰاَن َو ُمعٰاِوَیـَة َو َیِز
َ
ُهـمَّ اْلَعـْن أ للَّ

َ
أ

َن ِبَقْتِلِهُم  یـٰاٍد َوآُل َمـْرواٰ ِبِدیـَن، َوٰهذاٰ َیـْوٌم َفِرَحْت ِبـِه آُل ِز بَـَد اْالٰ
َ
ْعَنـُة أ اللَّ

ْعـَن ِمْنـَك  ُهـمَّ َفضٰاِعـْف َعَلْیِهـُم اللَّ للَّ
َ
ـِه َعَلْیـِه. أ ُت اللَّ اْلُحَسـْیَن َصَلـواٰ

َوفـي  اْلَیـْوِم،  ٰهـَذا  فـي  ِإَلْیـَك  ُب  َتَقـرَّ
َ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ ِلیـَم.  اْالَ َب  َواْلَعـذاٰ

ٰالِت  ْعَنـِة َعَلْیِهـْم، َوِباْلُمواٰ َئِة ِمْنُهـْم، َواللَّ ّیـاِم َحیٰاِتـي ِباْلَبراٰ
َ
َمْوِقِفـي ٰهذاٰ َوأ

ـٰالُم. ـَك، َعَلْیـِه َوعَلْیِهـُم السَّ ـَك َوآِل َنِبیِّ ِلَنِبیِّ

َحـقَّ  َظَلـَم  ظٰاِلـٍم  َل  وَّ
َ
أ اْلَعـْن  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ بگوییـد:  مرتبـه  صـد  سـپس   

ُهـمَّ اْلَعـِن اْلِعصٰابََة  للَّ
َ
ـٍد، َوآِخـَر تٰاِبـٍع َلـُه َعلٰی ٰذِلـَك. أ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
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علیه السالم پرداخت، و گروهى که در کشتن آن حضرت از آنان پیروى، بیعت و دنباله روى کردند، لعنت 

کن. لعنت  را  آن ها  همه  خدایا،  کن. 

روان هایى  و  جان ها  بر  و   ، اباعبداهللاَّ اى  تو  بر  سالم 

و  هستم  من  که  هنگامى  تا  باد  تو  بر  من  از  خداوند  همیشگى  سالم  آرمیدند،  آستانت  در  که 

سالم  ندهد،  قرار  شما  از  زیارتم  آخرین  را  زیارت  این  خدا  است.  باقى  روز  و  شب 

بر  و  حسین،  فرزندان  بر  و  الحسین  بن  علّى  بر  و  حسین  بر 

حسین. یاران 

و  کن،  گرفتار  من  لعنت  به  را  ستمکار  و  ظالم  اّولین  بارالها، 

عنوان  به  را  یزید  خدایا  بفرست.  چهارمى  و  سّومى  و  دّومى  سپس  اّولى،  بر  ابتدا  را  لعنت  این 

شمر،  و  سعد،  پسر  عمر  و  مرجانه،  پسر  و  زیاد،  فرزند  عبیداهللاَّ  و  کن،  لعنت  نفرشان  پنجمین 

کن. لعنت  قیامت،  روز  تا  را  مروان  آل  و  ابوسفیان،  آل  و 

َقْتِلـِه.  َعلـٰی  َوتٰاَبَعـْت  َوبٰاَیَعـْت  َوشـٰاَیَعْت  اْلُحَسـْیَن،  جٰاَهـَدِت  ِتـي  الَّ

َجِمیعًا. اْلَعْنُهـْم  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

ِح  ـِه، َوَعَلی اْالَْرواٰ بٰاَعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا أ سـپس صد مرتبه بگویید: َالسَّ

َبـدًا مـٰا َبِقیـُت َوَبِقـَي 
َ
ـِه أ ـي َسـٰالُم اللَّ ـْت ِبِفنٰاِئـَك، َعَلْیـَك ِمنِّ ِتـي َحلَّ الَّ

ـٰالُم  یٰاَرِتُکـْم، َالسَّ ـي ِلِز ـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمنِّ هـٰاُر، َوٰال َجَعَلـُه اللَّ ْیـُل َوالنَّ اللَّ

ْوٰالِد اْلُحَسـْیِن َوَعلٰی 
َ
َعَلـی اْلُحَسـْیِن َوَعَلـی َعِليِّ ْبـِن اْلُحَسـْیِن َوَعلـٰی أ

ْصحـٰاِب اْلُحَسـْیِن.
َ
أ

 
ْ
ـي، َواْبـَدأ ْعـِن ِمنِّ َل ظٰاِلـٍم ِباللَّ وَّ

َ
ْنـَت أ

َ
ُهـمَّ ُخـصَّ أ للَّ

َ
آنـگاه بگوییـد: أ

یَد خٰاِمسـًا،  ُهـمَّ اْلَعـْن َیِز للَّ
َ
ًال ُثـمَّ اْلَعـِن الّثاِنـَي َوالّثاِلـَث َوالّراِبـَع. أ وَّ

َ
ِبـِه أ

یـٰاٍد َواْبـَن َمْرجٰاَنـَة َوُعَمَر ْبَن َسـْعٍد َوِشـْمرًا َوآَل  ـِه ْبـَن ِز َواْلَعـْن ُعَبْیـَد اللَّ

َن ِإلـٰی َیـْوِم اْلِقیٰاَمـِة. یـٰاٍد َوآَل َمـْرواٰ ِبـي ُسـْفیٰاَن َوآَل ِز
َ
أ
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بار الها، ستایش براى توست، آن ستایشى که شکرگزاران بر مصیبت هاى شان نسبت به تو دارند، ستایش براى 

خداست در این مصیبت بزرگ من. بار الها، شفاعت امام حسین علیه السالم را هنگام ورود به صحنۀ قیامت 

نصیبم کن، و گام صادقانه را براى من با امام حسین علیه السالم و یارانش، در نزد خودت استوار کن، همان  هایى 

که جان شان را به پاى امام حسین ـ که درود بر او باد ـ ریختند. 

سپس به سجده برویید، و بگویید: 
ِه  یَن َلَك َعلـٰی ُمصٰاِبِهـْم، َاْلَحْمُد ِللَّ ُهـمَّ َلـَك اْلَحْمُد َحْمَد الّشـاِکِر للَّ

َ
أ

ْت  ُهمَّ اْرُزْقِني َشـفٰاَعَة اْلُحَسـْیِن َیْوَم اْلـُوُروِد، َوَثبِّ للَّ
َ
ِتـي. أ یَّ َعلـٰی َعِظیِم َرِز

ِذیـَن َبَذُلوا  ْصحٰاِب اْلُحَسـْیِن، َالَّ
َ
لـي َقـَدَم ِصْدٍق ِعْنـَدَك َمَع اْلُحَسـْیِن َوأ

ـٰالُم.(۱) السَّ َعَلْیـِه  اْلُحَسـْیِن  ُدوَن  ُمَهَجُهـْم 

۱. کامل الزیارات: ص۳۲۸ ح۹، مزار شهید: ص۲۰۳، بلداالمین: ص۳۸۲، مصباح المتهجد: ص۷۷۳.
۲. عّالمۀ امینی رضوان الّله علیه می فرماید : عّالمه مولی شریف شیروانی در کتاب «الصدف ج ۲ ص ۱۹۹» از مشایخ 

و اساتید بزرگوارش با ذکر سند از امام هادی7 روایت کرده است که آن حضرت فرمود :
ُهـمَّ اْلَعْنُهـْم َجمیعًا ِتْسـعًا  للَّ

َ
هـر کـس ایـن لعـن زیـارت عاشـورا را بخوانـد و بعـد از آن یـک مرتبـه بگویـد : أ  

ًة، ماننـد کسـی اسـت کـه صـد مرتبـه لعـن کـرده اسـت. َوِتْسـعیَن َمـرَّ
ـالُم َعَلـی اْلُحَسـْیِن َوَعلی  هـر کـس این سـالم زیـارت عاشـورا را بخوانـد و بعد از آن یـك مرتبـه بگوید : َالسَّ  
ًة، مانند کسـی اسـت که  ْصحاِب اْلُحَسـْیِن ِتْسـعًا َوِتْسـعیَن َمرَّ

َ
ْوالِد اْلُحَسـْیِن َوَعلی أ

َ
َعِليِّ ْبِن اْلُحَسـْیِن َوَعلی أ

صـد مرتبـه سـالم را از اّول تـا آخـر به طـور کامل خوانـده اسـت. (أدب الزائـر : ۶۰)
در معنای این عبارت چند احتمال وجود دارد که به دو تا از آن ها اشاره می کنیم :   

ًة، و  ُهمَّ اْلَعْنُهْم َجمیعًا ِتْسعًا َوِتْسعیَن َمرَّ للَّ
َ
الف) پس از آن که یک مرتبه لعن را کامًال گفت، یک مرتبه بگوید : أ   

ًة. الُم َعَلی اْلُحَسْیِن َوَعلی... ِتْسعًا َوِتْسعیَن َمرَّ پس از آن، تمام سالم را بخواند و یک مرتبه بگوید : َالسَّ
ُهمَّ اْلَعْنُهْم َجمیعًا و پس از آن که  للَّ

َ
  ب) یا پس از آن که یک مرتبه لعن را کامل گفت، نود و نه مرتبه بگوید : أ

ْصحاِب اْلُحَسْیِن.
َ
الُم َعَلی اْلُحَسْیِن َوَعلی... أ یك مرتبه سالم را به طور کامل گفت، نود و نه مرتبه بگوید : َالسَّ

احتمـال اّول ظاهرتـر اسـت و ماننـد آن در روایـات وارد شـده اسـت ؛ نظیـر جریان حضرت نـوح7، وقتی   



ݒ ݑ  ݐݔ

۶۰۳

در کتـاب بلـد االمیـن آمـده اسـت کـه: سـپس دو رکعـت نمـاز زیـارت 
بخـوان و بعـد از آن بگـو:

ْیـُت، َوَلـَك َرَکْعـُت، َوَلـَك َسـَجْدُت، َوْحـَدَك  ُهـمَّ ِإنِّـي َلـَك َصلَّ للَّ
َ
 أ

ْنـَت 
َ
َك أ نـَّ ُکـوُع ِإّال َلـَك، ِالَ ـٰالُة َوالرُّ ـُه ٰال َیُجـوُز الصَّ نَّ یَك َلـَك، ِالَ ٰال َشـِر

ْنَت.
َ
ـُه ٰال ِإَلـَه ِإّال أ اللَّ

و  یکتایى  تو  نمودم،  سجده  و  رکوع  تو  براى  و  نمازگذاردم  تو  براى  من  همانا  خداوندا 

هستى  خداوندى  تو  که  زیرا  نیست،  جایز  تو  براى  جز  رکوع  و  نماز  زیرا  نیست،  برایت  شریکى 

که هیچ معبودى جز تو نیست.

ه» و  کـه آن حضـرت قصد کرد سـوار کشـتی شـود خداونـد به او وحـی کرد هـزار مرتبه بگـو : «ال إلـه إّال اللَّ
ه ألـف مّرة» و وارد کشـتی شـد. [رجـوع کنید به  چـون آن حضـرت فرصـت نداشـت، گفـت : «ال إلـه إّال اللَّ

بحار األنـوار : ۶۲/۱۱] 
و نیز حسین بن خالد گفت:   

بـه حضـرت موسـی بـن جعفر7 عـرض کردم: نقـش خاتم حضـرت آدم7 چـه بـود؟  فرمـود: «ال اله اّال   
اللـه، محّمـد رسـول اللـه »، «معبودی شایسـته جز خداوند نیسـت. حضرت محّمد رسـول خدا اسـت»، که 
حضـرت آدم بـه همـراه خـودش از بهشـت آورد، و حضرت نوح هنگامی که در کشـتی سـوار شـد خداوند به 

او وحـی فرمـود: اگـر از غـرق شـدن بیـم داری هزارمرتبـه «ال الـه اّال الله» بگـوـ  تا آنکـه فرمود:ـ   
حضـرت نـوح7 فرمـود: کالمـی کـه بـه سـبب آن خداوند مـرا از غـرق شـدن نجات داد سـزاوار اسـت که   
از آن مفارقـت نداشـته باشـم و لـذا در نگیـن انگشـتر خویـش نقش نمـود: « ال الـه اّال الله ألف مـّرة، یا رّب 
أصلحنـي» « معبـودی شایسـته جـز خداوند نیسـت، هزار مرتبـه، پروردگارا مـرا اصالح فرما».  (مسـتدرک 

الوسـائل: ۳ / ۳۰۳)

ایشان  به  را  تحّیت ها  و  درود ها  بهترین  من  طرف  از  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

بازگردان. من  به  مرا  تحیت  و  درود  پاسخ  ایشان  طرف  از  و  برسان 

ـٰالِم  ْفَضَل السَّ
َ
ي أ ْبِلْغُهْم َعنِّ

َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ـَة. ِحیَّ َوالتَّ ـٰالَم  السَّ ِمْنُهـُم  َعَلـيَّ  َوُاْرُدْد  ـِة،  ِحیَّ َوالتَّ
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۲. مفتاح الجّنات: ۶۱۷/۲. ۱. بلد االمین: ص۳۸۵. 

ـ  على  بن  حسین  حضرت  موالیم  و  سرور  به  من  طرف  از  است  هدیه اى  رکعت  دو  این  خداوندا 

بپذیر  من  از  را  رکعت  دو  آن  و  فرست  درود  پاکش  خاندان  و  محّمد  بر  خداوندا   ، ـ  باد  ایشان  بر  سالم 

مؤمنان. سرپرست  اى  دارم  تو  ولّى  و  تو  به  نسبت  آرزو  و  امید  آنچه  از  بهتر  مرا  بده  پاداش  و  اجر  و 

ِدي َوَمْوٰالَي اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ  ي ِإلٰی َسیِّ ٌة ِمنِّ ْکَعتٰاِن َهِدیَّ ُهمَّ َوهٰاتٰاِن الرَّ للَّ
َ
أ

ُجْرني 
ْ
ي، َوأ ْلُهمـٰا ِمنِّ ـٍد َوآِلِه، َوَتَقبَّ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
ـٰالُم. أ َعَلْیِهَمـا السَّ

ـَك، یـٰا َوِلـيَّ اْلُمْوِمِنیَن.(۱) َمِلـي َوَرجٰاِئـي ِفیـَك َوفي َوِلیِّ
َ
ْفَضـَل أ

َ
َعَلْیِهمـٰا أ

علقمه گوید: امام باقر7 فرمودند:
اگر توانستى هر روز آن حضرت را با این زیارت، زیارت کنى 
حتمًا انجام بده و براى تو همه ثواب و پاداشى است که گفته شد.

صاحب «مفتاح الجّنات» بعد از نقل زیارت عاشورا گفته است: 
اگر زیارت تو از نزدیک اسـت ، بعد از زیارت، دو رکعت نماز زیارت بجای 
آور، و ثوابش را، اگر در حرم امیرالمؤمنین7 هسـتی، به آن حضرت؛ و اگر در 
حـرم مطهر امام حسـین7 زیـارت نموده ای، به امام حسـین7 هدیه کن...(۲)

***
سیف بن عمیرة در دنباله حدیث سابق گفته است: 

و از دعاهایی که صفوان بعد از زیارت امیرالمؤمنین و امام حسین8خواند، 
ایـن دعاسـت [مـا آن را در ایـن فصـل ذکـر می کنیـم از بـاب آسـانی کار بـرای 

خواننده]:
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 (۱) ݒ ݑ  ݔ ݐ ݐ ݓ   
یـَن، یٰا کٰاِشـَف  ـُه، یـٰا ُمِجیـَب َدْعـَوِة اْلُمْضَطرِّ للَّ

َ
ـُه یـٰا أ للَّ

َ
ـُه یـٰا أ للَّ

َ
یـٰا أ

یـَخ اْلُمْسـَتْصِرِخیَن،  ُکـَرِب اْلَمْکُروِبیـَن، یـٰا ِغیـٰاَث اْلُمْسـَتِغیِثیَن، یٰا َصِر

یـِد، َویٰا َمـْن َیُحـوُل َبْیـَن اْلَمْرِء  ْقـَرُب ِإَليَّ ِمـْن َحْبـِل اْلَوِر
َ
َویـٰا َمـْن ُهـَو أ

ُفـِق اْلُمِبیـِن، َویـٰا َمـْن ُهـَو  َوَقْلِبـِه، َویـٰا َمـْن ُهـَو ِباْلَمْنَظـِر اْالَْعلـٰی َوِباْالُ

ْعُیِن  ِحیـُم َعَلـی اْلَعـْرِش اْسـَتوٰی، َویٰا َمـْن َیْعَلـُم خٰاِئَنـَة اْالَ ْحَمـُن الرَّ الرَّ

خٰاِفَیـٌة. َعَلْیـِه  ٰالَیْخفـٰی  َمـْن  َویـٰا  ـُدوُر،  الصُّ ُتْخِفـی  َومـٰا 

ُطـُه اْلحٰاجـٰاُت،  ُت، َویـٰا َمـْن ٰال ُتَغلِّ یـٰا َمـْن ٰال َتْشـَتِبُه َعَلْیـِه اْالَْصـواٰ

یَن، یـٰا ُمـْدِرَك ُکلِّ َفْوٍت، َویـٰا جٰاِمَع ُکلِّ  َویـٰا َمـْن ٰال ُیْبِرُمـُه ِإْلحـٰاُح اْلُمِلحِّ

۱. در قضیـه مرحـوم حـاج سـید احمـد رشـتی بعـد از آنکه امـام عصـر7 او را امر فرمودنـد به خوانـدن زیارت 
عاشـورا، او زیـارت را بـا دعـای علقمـه از حفـظ خوانـد بـا آنکـه آن را پیـش از آن حفـظ نبـود و ایـن نکتـه 

دقیقـی اسـت کـه داللـت می کنـد بـر عنایت داشـتن بـه قرائت دعـای علقمـه بعـد از زیارت عاشـورا.

را  اندوهگینان  اندوه  که  اى  مى کنى،  مستجاب  را  بیچارگان  دعاى  که  اى  خدا،  اى  خدا،  اى  خدا،  اى 

مى دهى،  پاسخ  را  کمک خواهان  فریاد  که  اى  مى رسى،  دادخواهان  داد  به  که  اى  مى سازى،  برطرف 

مى شوى،  حایل  قلبش  و  شخص  بین  که  اى  و  نزدیک ترى،  من  به  گردنم  رگ  از  که  اى  و 

او  که  کسى  اى  و  هستى،  روشن  افقى  در  و  دارى،  قرار  دیدگاه  باالترین  در  که  اى  و 

چشم ها،  خیانت  که  کسى  اى  دارد،  سلطه  عرش  بر  و  است  مهربان  و  بخشنده 

و آنچه را که سینه ها پنهان مى کند، مى دانى، و اى کسى که هیچ پنهانى از او پنهان نیست.

  اى کسى که صداها را با یکدیگر اشتباه نمى کند، و اى کسى که خواسته ها او را به اشتباه نمى اندازد، 

و اى کسى که اصرار اصرارکنندگان، او را به رنج نمى اندازد، اى دریابنده از دست رفته  ها، و اى گردآورندة 

۱۴۳ 
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که آنان را بر جهانیان برترى بخشیدى، و به واسطۀ نامت که نزدشان قرار دادى و آن نام را تنها و تنها به ایشان 

پراکندگى  ها، و اى که پس از مرگ، روان ها را دوباره به وجود مى آورى، اى کسى که هر روزى در شأنى 

هستى، اى برآورندة حاجت ها و خواسته ها، اى برطرف کنندة گرفتارى ها و بالها، اى عطا کنندة خواسته  ها، 

هیچ  ولى  هستى،  کننده  کفایت  چیزى  هر  از  که  کسى  اى  مهّم،  امور  در  بسنده  اى  خواهش ها،  عهده دار  اى 

نمى کند، کفایت  او  از  زمین  و  آسمان ها  در  چیز 

از تو مى خواهم به حّق محّمد، که آخرین پیامبران است، و على که امیر مؤمنان است، و به حّق فاطمه 

دختر پیامبرت، و به حّق حسن و حسین، که من همانا، در این جایگاهى که هستم تنها به واسطۀ آنها به تو 

روى آورم، و به واسطۀ ایشان توّسل و شفاعت به درگاهت مى جویم، به حّق ایشان از تو درخواست مى کنم و 

سوگندت مى دهم، و به جایگاهى که آنان نزد تو دارند، و به ارزشى که نزد تو دارند، و به واسطۀ آن چیزى 

اختصاص دادى و به هیچ یک از جهانیان ندادى، و به واسطۀ آن نام، ایشان را جدا کردى و فضل شان را نیز 

از فضل و ارزش دیگران جدا نمودى و در نهایت فضیلت آنان بر فضیلت و ارزش تمام جهانیان برترى یافت،

ـِذي َجَعْلَتـُه  ْلَتُهـْم َعَلـی اْلعٰاَلِمیـَن، َوِباْسـِمَك الَّ ـِذي َفضَّ ِعْنـَدَك، َوِبالَّ

ٍن، 
ْ
ُفـوِس َبْعـَد اْلَمْوِت، یـٰا َمْن ُهـَو ُکلَّ َیْوٍم في َشـأ َشـْمٍل، َویـٰا بـٰاِرَئ النُّ

ـُؤٰالِت، یٰا َوليَّ  بٰاِت، یـٰا ُمْعِطَي السُّ ـَس اْلُکُر یـٰا قٰاِضَي اْلحٰاجـٰاِت، یٰا ُمَنفِّ

َغبـٰاِت، یـٰا کٰاِفـَي اْلُمِهّمـاِت، یـٰا َمـْن َیْکِفي ِمـْن ُکلِّ َشـْيٍء َوٰال َیْکِفي  الرَّ

ِت َواْالَْرِض، ـمٰاواٰ ِمْنُه َشـْيٌء ِفي السَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َوِبَحقِّ 
َ
یـَن، َوَعِلـيٍّ أ ِبیِّ ـٍد خٰاَتـِم النَّ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ ُمَحمَّ

َ
أ

ـُه ِإَلْیَك  َتَوجَّ
َ
َك، َوِبَحقِّ اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن، َفِإنِّـي ِبِهْم أ فٰاِطَمـَة ِبْنـِت َنِبیِّ

ْسـَئُلَك 
َ
ِهْم أ ُع ِإَلْیـَك، َوِبَحقِّ َتَشـفَّ

َ
ـُل، َوِبِهْم أ َتَوسَّ

َ
، َوِبِهْم أ فـي َمقٰاِمي ٰهـذاٰ

ِذي َلُهْم  ذي َلُهْم ِعْنـَدَك، َوِباْلَقـْدِر الَّ ِن الَّ
ْ
ـأ ْعـِزُم َعَلْیَك، َوِبالشَّ

َ
َوُاْقِسـُم َوأ

َبْنـَت َفْضَلُهْم 
َ
َبْنَتُهـْم، َوأ

َ
ِعْنَدُهـْم َوِبـِه َخَصْصَتُهـْم ُدوَن اْلعٰاَلِمیـَن، َوِبـِه أ

َجِمیعـًا،  اْلعٰاَلِمیـَن  َفْضـَل  َفْضُلُهـْم  فـٰاَق  َحّتـٰی  اْلعٰاَلِمیـَن  َفْضـِل  ِمـْن 



ݒ ݑ  ݐݔ ݐ   ݓ 

۶۰۷

خودش برگردان، و حیله و نیرنگ و بدى و دامهایش را از من برگردان، و هر گونه مى خواهى و هر زمان مى خواهى 

طرف من بپردازى،  بدهکاریم را از  کفایت کنى، و  مرا  امور مهّم  برطرف کنى، و در  مرا  اندوه و گرفتارى 

و  غم  و  کنى،  نثار  پیوسته  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  مى کنم  درخواست  تو  از  این ها)  همۀ  واسطۀ  (به 

کنى، بى نیاز  مخلوقاتت  از  کردن  درخواست  از  مرا  و  بخشى،  رهائیم  تنگدستى  از  و  نادارى،  و  فقر  از  و 

 و کفایتم کنى از هّم و غّم هر که از هّم و غّم او مى ترسم، و از سختى هر که از سختى او مى  ترسم، و اندوه 

هر که از اندوه او مى  ترسم، و از شّر هر که از شّر او مى  ترسم، و از نیرنگ هر که از نیرنگ او مى  ترسم، 

و از ستم هر که از ستم او مى  ترسم، و از جور هر که از جور او مى  ترسم، و از سلطنت و چیرگى هر که از 

چیرگى او مى  ترسم، و از دام گسترى هر که از کید او مى  ترسم، و از قدرت مندى هر که از توانمندى او بر خودم 

مى  ترسم، و توطئه و مکر و حیله مّکاران و حیله گران را نیز از من دور کن.

  بار الها، هر کس اراده بد برایم دارد، تو در مورد او اراده فرما، و هر که دام و توطئه اى برایم دارد، همان را به 

او را  از من باز دار. بار الها، او را مشغول کن به فقرى جبران ناشدنى، و بالیى آشکار و پنهان نشدنى، و به تنگدستى و 
هٰا،  ي ِبَفْقـٍر ٰالَتْجُبـُرُه، َوِبَبـٰالٍء ٰالَتْسـُتُرُه، َوِبفٰاَقٍة ٰالَتُسـدُّ ُهـمَّ اْشـَغْلُه َعنِّ للَّ

َ
أ

ي  ـي َغمِّ ْن َتْکِشـَف َعنِّ
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
ْسـَئُلَك أ

َ
أ

ـي َدْیِنـي،  ِبـي، َوَتْکِفَیِنـي اْلُمِهـمَّ ِمـْن ُاُمـوِري، َوَتْقِضـَي َعنِّ ـي َوَکْر َوَهمِّ

َلِة ِإَلی 
َ
َوُتِجیَرِنـي ِمـَن اْلَفْقـِر، َوُتِجیَرِنـي ِمـَن اْلفٰاَقـِة، َوُتْغِنَیِني َعـِن اْلَمْسـأ

خٰاُف ُعْسـَرُه، 
َ
ُه، َوُعْسـَر َمْن أ خٰاُف َهمَّ

َ
اْلَمْخُلوِقیـَن، َوَتْکِفَیِنـي َهـمَّ َمـْن أ

خٰاُف 
َ
ُه، َوَمْکَر َمـْن أ خٰاُف َشـرَّ

َ
خـٰاُف ُحُزوَنَتُه، َوَشـرَّ َمـْن أ

َ
َوُحُزوَنـَة َمـْن أ

خـٰاُف َجْوَرُه، َوُسـْلطٰاَن َمْن 
َ
خـٰاُف َبْغَیُه، َوَجـْوَر َمْن أ

َ
َمْکـَرُه، َوَبْغـَي َمْن أ

خـٰاُف َمْقُدَرَتُه 
َ
خـٰاُف َکْیـَدُه، َوَمْقُدَرَة َمـْن أ

َ
خـٰاُف ُسـْلطٰاَنُه، َوَکْیـَد َمْن أ

َ
أ

ي َکْیـَد اْلَکَیـَدِة، َوَمْکـَر اْلَمَکَرِة. ، َوَتـُردَّ َعنِّ َعَلـيَّ

ـي  َعنِّ َواْصـِرْف  َفِکـْدُه،  کٰاَدِنـي  َوَمـْن  ِرْدُه، 
َ
َفـأ َدِنـي  راٰ

َ
أ َمـْن  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ّنٰی ِشـْئَت. 
َ
ـي َکْیـَف ِشـْئَت َوأ ـُه، َواْمَنْعـُه َعنِّ مٰاِنیَّ

َ
َسـُه َوأ

ْ
َکْیـَدُه َوَمْکـَرُه َوَبأ
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نیازى که چاره ندارد، و بیمارى که عافیت و بهبودى ندارد، و خوارى که عّزتى برایش نباشد، و بدبختى جبران ناپذیر. 

خدایا، ذّلت و خوارى را همواره نصب العین او و در مقابل چشمش قرار بده، و فقر و نیازمندى را وارد منزلش کن، 

وجود  آن  از  رهایى  که  مشغله  هایى  با  رود  بیرون  من  یاد  از  تا  کن،  درد  و  بیمارى  گرفتار  را  بدنش  و 

زبان  و  گوش  و  چشم  و  برده اى،  یادش  از  را  یادت  که  گونه  همان  ببر،  یادش  از  را  یادم  و  باشد،  نداشته 

بیمار  نیز  را  اعضایش  آن  تمام  و  نرساند،  آسیبى  من  به  تا  شو  مانع  را  اعضایش  تمام  و  قلب  و  پا  و  دست  و 

گردد. غافل  من  یاد  و  من  از  و  آزار  فکر  به  و  باشد  بیماریش  مشغول  پیوسته  تا  مده،  شفایش  و  کن 

کفایت گر  تو  جز  که  هستى  کفایت گرى  تو  نمى کند،  کفایت  تو  غیر  که  را  آنچه  کن،  کفایت  مرا  و    

که جز تو  فریادرسى هستى  و  نیست،  گشایشگرى  که جز تو  گشایشگرى هستى  و  ندارد،  و بسنده اى وجود 

فریادرسى نیست و پناهنده اى هستى که جز تو پناهنده اى نیست، به مطلوب نرسید هر کس به غیر تو پناه برد، 

و فریادرسش غیر تو باشد، و پناهگاهش غیر تو باشد، و گریزگاهش به غیر تو باشد، و تکیه گاهش به غیر تو 

باشد و محّل نجاتش جز تو باشد، پس تویى مورد اطمینان، امید، پناهگاه، گریزگاه، تکیه گاه، و محّل نجات

ُهـمَّ اْضـِرْب  للَّ
َ
ُه، َوِبَمْسـَکَنٍة ٰال َتْجُبُرهـٰا. أ َوِبُسـْقٍم ٰال ُتعٰاِفیـِه، َوُذلٍّ ٰال ُتِعـزُّ

ـْقَم  َة َوالسُّ ْدِخـْل َعَلْیـِه اْلَفْقـَر فـي َمْنِزِلـِه، َواْلِعلَّ
َ
لِّ َنْصـَب َعْیَنْیـِه، َوأ ِبالـذُّ

ْنِسـِه ِذْکِري 
َ
َغ َلـُه، َوأ ـي ِبُشـْغٍل شـٰاِغٍل ٰال َفـراٰ فـي َبَدِنـِه َحّتـٰی َتْشـَغَلُه َعنِّ

ي ِبَسـْمِعِه َوَبَصـِرِه َو ِلسـٰاِنِه َو َیـِدِه َو ِرْجِلِه  ْنَسـْیَتُه ِذْکـَرَك، َوُخـْذ َعنِّ
َ
َکمـٰا أ

ـْقَم،  السُّ ٰذِلـَك  َجِمیـِع  فـي  َعَلْیـِه  ْدِخـْل 
َ
َوأ ِرِحـِه،  َجواٰ َوَجِمیـِع  َوَقْلِبـِه 

ي َوَعـْن ِذْکِري. َوٰال َتْشـِفِه َحّتـٰی َتْجَعَل ٰذِلَك َلُه ُشـْغًال شـٰاِغًال ِبِه َعنِّ

َك،  َك، َفِإنَّــَك اْلکٰاِفي ٰال کٰاِفَي ِســواٰ َواْکِفِنــي یــٰا کٰاِفــَي مــٰا ٰالَیْکِفي ِســواٰ

َك، َوجــٰاٌر ٰال جــٰاَر  ــواٰ ــَث ِس ــٌث ٰال ُمِغی َك، َوُمِغی ــواٰ َج ِس ــرِّ ٌج ٰال ُمَف ــرِّ َوُمَف

َك، َوَمْفَزُعــُه ِإلــٰی  َك، َوُمِغیُثــُه ِســواٰ َك، خــٰاَب َمــْن کٰاَن جــٰاُرُه ِســواٰ ِســواٰ

هُ ِإلٰی َغْیــِرَك، َوَمْنجٰاُه ِمــْن َمْخُلوٍق 
ُ
َك، َوَمْلَجــأ ُبــُه ِإلٰی ِســواٰ َك، َوَمْهَر ِســواٰ

ِبــي َوَمْلجــٰاي َوَمْنجــٰاَي،  ْنــَت ِثَقِتــي َوَرجٰاِئــي َوَمْفَزِعــي َوَمْهَر
َ
َغْیــِرَك، َفأ
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پس  تنها از تو درخواست پیروزى و کامیابى مى کنم، و تنها به واسطۀ محّمد و آل محّمد به سوى تو روى مى آورم 

و توّسل مى جویم و شفاعت مى طلبم.

و  شکوه  تو  درگاه  به  است.  تو  سزاوار  ستایش،  و  سپاس  مى کنم.  درخواست  تو  از  خدایا،  خدایا،  خدایا، 

شکایت آورم، و تو مددکار هستى، پس، از تو درخواست مى کنم، اى خدا، اى خدا، اى خدا، به حّق محّمد و آل 

محّمد، بر محّمد و آل محّمد درودى پیوسته نثار کنى و از تو مى خواهم در همین جا که هستم برطرف سازى 

غم و هّم و گرفتارى  ام را همان گونه که از پیامبر عزیزت، گرفتارى، اندوه، مصیبت، بال و ترس از دشمنش را 

برطرف کردى و برایش بسنده بودى.  از من برطرف کن اندوهم را همان گونه که از ساحت مقّدس او برطرف 

کردى، و برایم گشایشى عنایت فرما همان گونه که براى آن حضرت گشایش مرحمت کردى، و کفایت کن مرا 

همان گونه که او را کفایت نمودى، از من بگردان ترس آنچه را که از آن بیمناکم، و زحمت آنچه را که از 

زحمت آن ترسناکم، و اندوه آنچه را که از اندوهش هراسناکم بدون زحمتى که از آن ناحیه بر من وارد شود. 

و مرا حاجت روا برگردان، و امور مهّم دنیا و آخرتم را کفایت کن و مرا برگردان.

ــُه ِإَلْیــَك،  َتَوجَّ
َ
ــٍد أ ــٍد َوآِل ُمَحمَّ َفِبــَك َاْســَتْفِتُح، َوِبــَك َاْســَتْنِجُح، َوِبُمَحمَّ

ُع. َتَشــفَّ
َ
أ َو  ــُل  َتَوسَّ

َ
أ َو 

ـْکُر، َو ِإَلْیَك  ُه، َفَلَك اْلَحْمـُد، َوَلَك الشُّ للَّ
َ
ُه یـٰا أ للَّ

َ
ـُه یٰا أ للَّ

َ
ْسـَئُلَك یـٰا أ

َ
َفأ

ـُه ِبَحقِّ  للَّ
َ
ـُه یـٰا أ للَّ

َ
ـُه یـٰا أ للَّ

َ
ْسـَئُلَك یـٰا أ

َ
ْنـَت اْلُمْسـَتعٰاُن، َفأ

َ
اْلُمْشـَتکٰی، َوأ

ْن َتْکِشـَف 
َ
ٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
ـٍد أ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ـَك  ِبـي ِفـي َمقٰاِمـي ٰهـذاٰ َکمـٰا َکَشـْفَت َعـْن َنِبیِّ ـي َوَکْر ـي َوَهمِّ ـي َغمِّ َعنِّ

ـي َکمٰا َکَشـْفَت  ِه، َفاْکِشـْف َعنِّ َبـُه، َوَکَفْیَتـُه َهـْوَل َعـُدوِّ ـُه َوَکْر ـُه َوَغمَّ َهمَّ

ي  ْجـَت َعْنـُه، َواْکِفِني َکمـٰا َکَفْیَتُه، َواْصـِرْف َعنِّ ـي َکمٰا َفرَّ ْج َعنِّ َعْنـُه، َوَفـرِّ

خـٰاُف 
َ
خـٰاُف َمُؤوَنَتـُه، َوَهـمَّ مـٰا أ

َ
خـٰاُف َهْوَلـُه، َوَمُؤوَنـَة مـٰا أ

َ
َهـْوَل مـٰا أ

ِئِجي،  ـُه ِبـٰال َمُؤوَنـٍة َعلـٰی َنْفِسـي ِمـْن ٰذِلـَك، َواْصِرْفِنـي ِبَقضـٰاِء َحواٰ َهمَّ

ْمـِر آِخَرِتـي َو ُدْنیـٰاَي.
َ
ـُه ِمـْن أ ِنـي َهمُّ َهمَّ

َ
َو ِکفٰاَیـِة مـٰا أ
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یٰاَرِتُکمٰا،  ُه آِخَر اْلَعْهِد ِمـْن ِز هٰاُر، َوٰال َجَعَلـُه اللَّ النَّ ْیُل َوَ مـٰا َبِقیُت َوَبِقـَي اللَّ

ـُه َبْیِنـي َوَبْیَنُکمٰا. َق اللَّ َوٰال َفـرَّ

ِنـي  ِمْتِنـي َممٰاَتُهـْم، َو َتَوفَّ
َ
ِتـِه، َوأ یَّ ـٍد َو ُذرِّ ْحِیِنـي َحَیـاَة ُمَحمَّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

َطْرَفـَة  َوَبْیَنُهـْم  َبْیِنـي  ْق  َوٰالُتَفـرِّ ُزْمَرِتِهـْم،  ِفـي  َواْحُشـْرِني  ِتِهـْم،  ِملَّ َعلـٰی 

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ َبـدًا ِفـي الدُّ
َ
َعْیـٍن أ

ِه  ـًال ِإَلـی اللَّ ِئـرًا َوُمَتَوسِّ َتْیُتُکمـٰا زاٰ
َ
ـِه أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن َویـٰا أ

َ
یـٰا أ

ـِه َتعٰالٰی  هـًا ِإَلْیـِه ِبُکمٰا، َوُمْسَتْشـِفعًا ِبُکمـٰا ِإَلی اللَّ ُکمـٰا، َوُمَتَوجِّ ـي َوربِّ بِّ َر

ـِه اْلَمقـٰاَم اْلَمْحُموَد،  اللَّ فـي حٰاَجِتـي ٰهِذِه، َفاْشـَفعٰا لي، َفـِإنَّ َلُکمـٰا ِعْنَدَ

ْنَقِلُب َعْنُکمـٰا ُمْنَتِظرًا 
َ
ِفیَع َواْلَوِسـیَلَة، ِإنِّـي أ َواْلجـٰاهَ اْلَوِجیـَه، َواْلَمْنـِزَل الرَّ

ِه  ـِه ِبَشـفٰاَعِتُکمٰا لي ِإَلـی اللَّ ـِز اْلحٰاَجـِة َوَقضٰاِئهـٰا َوَنجٰاِحهـٰا ِمَن اللَّ ِلَتَنجُّ

َبـدًا 
َ
ـِه أ ـي َسـٰالُم اللَّ ـِه َعَلْیُکمـٰا ِمنِّ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن َویـٰا أ

َ
یـٰا أ

نثار  هست  روز  و  شب  تا  و  هستم  من  تا  پیوسته،  را  الهى  سالم   ، عبداهللاَّ ابا  اى  و  مؤمنان،  امیر  اى 

ندهد، قرار  عزیزان  شما  از  زیارتم  و  دیدار  آخرین  را  زیارت  این  خدا  مى نمایم،  بزرگوار  دو  شما 

نیاندازد. جدایى  شما  و  من  میان  خدا  و 

بار الها، مرا زنده بدار آن گونه که حضرت محّمد و فرزندانش را زندگى بخشیدى، و مانند مردن ایشان 

بمیران، و بر مّلت و دین آنان قبض روحم کن، و در زمره شان محشور کن، و به قدر حّتى یک چشم بر هم زدن 

بین من و ایشان در دنیا و آخرت جدایى میفکن.

اى امیر مؤمنان و اى ابا عبداهللاَّ الحسین، من، به عنوان یک زایر شما، و توّسل جوینده به خدا به واسطۀ شما 

دو نفر، و روى آورنده به سوى خدا به واسطۀ شما دو نفر، و شفاعت طلب به سوى خدا به واسطۀ شما دو نفر، 

در مورد این خواسته ام، خدمت تان شرفیاب شده ام. پس، برایم نزد خدا شفاعت کنید، زیرا شما داراى مقامى 

ستوده شده، آبرویى شایسته، و جایگاهى واال، و وسیله و واسطۀ نزد خدا هستید.  من از خدمت تان مرخص 

مى شوم ولى انتظار مى کشم که خواسته  ام را حتمى، برآورده و کامیاب، با شفاعت شما نزد خدا، دریافت کنم. 
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ِخیُب َوٰالَیُکـوُن ُمْنَقَلِبـي ُمْنَقَلبًا خٰاِئبًا خٰاِسـرًا َبـْل َیُکوُن 
َ
فـي ٰذِلـَك، َفـٰال أ

ِجیـًا ُمْفِلحـًا ُمْنِجحًا ُمْسـَتجٰابًا ِبَقضـٰاِء َجِمیِع  ِجحـًا راٰ ُمْنَقَلِبـي ُمْنَقَلبـًا راٰ

ِه. عٰا لي ِإَلـی اللَّ ِئِجـي، َوَتَشـفَّ َحواٰ

ْمِري 
َ
ضًا أ ـِه، ُمَفوِّ َة ِإّال ِباللَّ ـُه َوٰال َحْوَل َوٰال ُقـوَّ ِاْنَقَلْبـُت َعلـٰی مٰا شـٰاَء اللَّ

ُه  ُقوُل َحْسـِبَي اللَّ
َ
ِه، َوأ ًال َعَلـی اللَّ ِه، ُمَتَوکِّ  َظْهِري ِإَلـی اللَّ

ً
ـِه، ُمْلِجأ ِإَلـی اللَّ

َئُکْم یٰا سـٰاَدِتي  ـِه َوَوراٰ َء اللَّ ُه ِلَمـْن َدعٰی، َلْیـَس لـي َوراٰ َوَکفـٰی، َسـِمَع اللَّ

َة   َلـْم َیُکـْن، َوٰال َحـْوَل َوٰال ُقوَّ
ْ
ـي کٰاَن، َومـٰا َلـْم َیَشـأ بِّ ُمْنَتهـٰی، مـٰا شـٰاَء َر

ـي ِإَلْیُکمٰا. ـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمنِّ ـَه، َوٰال َجَعَلـُه اللَّ ا اللَّ ْسـَتْوِدُعُکَمَََ
َ
ـِه، أ ِإّال ِباللَّ

ِه  بٰاَعْبِداللَّ
َ
ْنـَت یـٰا أ

َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن َوَمـْوٰالَي، َوأ

َ
ِدي یـٰا أ ِإْنَصَرْفـُت یـٰا َسـیِّ

ِصٌل  هـٰاُر، واٰ النَّ ْیـُل َوَ َصَل اللَّ ِصٌل َمـا اتَّ دي، َوَسـٰالِمي َعَلْیُکمـٰا ُمتَّ یـٰا َسـیِّ

ُلُه 
َ
ْسـأ

َ
ـُه، َوأ ٰذِلـَك ِإَلْیُکمـٰا، َغْیـُر َمْحُجـوٍب َعْنُکمـٰا َسـٰالمي ِإْن شـٰاَء اللَّ

). و نیز، به واسطۀ حّق شما  خواهد رسید، و امیدوارم که از رسیدن به شما باز نماند و پنهان نشود (ان شاء اهللاَّ

مى خواهم  نفر  دو  شما  از   - و  باشد،  حاجت هایم  تمام  شدن  برآورده  از  پیروزمندانه  و  رستگار  بخش،  امید 

خدا کند، من سر خورده و ناکام نشوم، و بازگشتم با سرخوردگى و زیان همراه نباشد، بلکه بازگشتى کام یابانه، 

دهید. انجام  ویژه اى  شفاعت  خدا  نزد  برایم   -

با اعتقاد به این که تنها خواست خداوند انجام مى شود، و نیز هیچ نیرو و جنبشى جز از ناحیۀ خدا وجود ندارد، 

رهسپار مى شوم، امورم را به خداى واگذار مى کنم، و تکیه بر لطف او مى دهم، و توّکل بر او مى کنم و مى گویم: خدا 

برایم بس و کافى است، خدا، دعاى همۀ دعاکنندگان را مى شنود، براى من جز خدا و شما، اى بزرگان من، درگاهى 

نیست، هر چه پروردگارم بخواهد همان مى شود، و هر چه نخواهد به هیچ وجه انجام نمى شود، و هیچ نیرو و 

جنبشى جز از ناحیۀ خداوند، نیست، با شما دو عزیزم خداحافظى مى کنم، خدا نکند این آخرین دیدارمان باشد.

، اى آقاى من، در حالى از خدمت تان رهسپار  اى امیر مؤمنان، آقاى من، موالى من، و نیز، تو اى ابا عبداهللاَّ

وطن مى شوم که سالم من بر شما همانند اّتصال شب و روز، پیوسته و مّتصل خواهد بود، و به شما دو بزرگوار 
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از خدا مى خواهم که این را بخواهد و انجام دهد، زیرا خداوند ستوده شده و شکوهمند است.

سروران من، در حالى از خدمتتان رهسپار مى شوم که توبه کننده، ستایشگر، سپاسگزار و امیدوار به اجابت 

هستم، و مأیوس و نا امید نیستم، در حالى که خدمت تان خواهم آمد و دوباره زیارت تان خواهم کرد، و از شما رو 

نخواهم گرداند، و نسبت به زیارت شما نیز بى میل نخواهم شد، بلکه، اگر خدا بخواهد دوباره بازگشت خواهم 

نیست. خداوند  ناحیۀ  از  جز  جنبشى،  و  نیرو  هیچ  و  کرد، 

اى سروران من، به شما و زیارت تان مشتاق هستم و روى آورم، با آن که دنیاپرستان از شما و زیارت تان رو 

گردانده  اند، خداوند نسبت به آنچه امیدوارم مرا محروم مگرداند و آنچه را در زیارت شما آرزو دارم ناکام 

نسازد، در واقع، خداوند نزدیک و پاسخ دهنده است.

َمِجیـٌد. َحِمیـٌد  ـُه  َفِإنَّ َوَیْفَعـَل،  ٰذِلـَك  َیشـٰاَء  ْن 
َ
أ ُکمـٰا  ِبَحقِّ

ــًا  ِجی ــٰاِکرًا راٰ ــِه، ش ــدًا ِللَّ ــًا حٰاِم ــٰا تٰاِئب َديَّ َعْنُکم ــیِّ ــٰا َس ــُت ی ِاْنَقَلْب

یٰاَرِتُکمــٰا،  ــٰی ِز ــًا ِإل ِجع ــدًا راٰ ــًا عٰاِئ ــٍط، آِئب ــٍس َوٰال قٰاِن ــَر آِی ــِة، َغْی جٰاَب ِلْالِ

ــٰاَء  ــٌد ِإْن ش ــٌع عٰاِئ ِج ــْل راٰ ــٰا، َب یٰاَرِتُکم ــْن ِز ــٰا، َوٰال ِم ــٍب َعْنُکم ِغ ــَر راٰ َغْی

ــِه. َة ِإّال ِباللَّ ــُه، َوٰال َحــْوَل َوٰال ُقــوَّ اللَّ

ْن َزِهـَد ِفیُکمٰا َو في 
َ
یٰاَرِتُکمٰا َبْعـَد أ یـٰا سـٰاَدتي َرِغْبـُت ِإَلْیُکمـٰا َو ِإلـٰی ِز

ْلـُت فـي  مَّ
َ
ـُه مـٰا َرَجـْوُت، َومـٰا أ َبِنـَي اللَّ ْنیـٰا، َفـٰال َخیَّ ْهـُل الدُّ

َ
یٰاَرِتُکمـٰا أ ِز

ُمِجیـٌب. یـٌب  َقِر ـُه  ِإنَّ یٰاَرِتُکمـٰا،  ِز

کفعمـی1 در بلـد االمیـن افزوده اسـت: سـپس نماز عاشـورا را بخـوان و آن 
چهـار رکعت اسـت و در بـاب نمازها گذشـت.(۱)

***
سـیف بـن عمیـره گفته اسـت: به صفـوان گفتم: بـرای ما ، علقمة بـن محّمد 
حضرمـی از امـام باقـر7 ایـن گونـه نقل نکـرده بلکه تنهـا دعا و زیـارت را نقل 
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کـرده اسـت. صفـوان پاسـخ داد: به همراه سـرورم امـام صادق7 بـه این مکان 
مقـدس وارد شـدم، آن حضـرت انجـام داد هماننـد آنچـه مـا در زیارتمـان انجام 
دادیـم و ایـن دعـا را هنـگام وداع خواند بعـد از آنکه نماز بجـای آورد همان طور 
کـه مـا بجـا آوردیـم، و وداع کـرد همـان طو رکـه مـا وداع کردیم، سـپس صفوان 

گفـت: امام صـادق7 به مـن فرمود:
آن  و  دعا  این  به  کن  دعا  و  را  زیارت  این  کن  تعهد  صفوان،  اى 
حضرت را زیارت کن به این زیارت، که من ضامنم بر خداوند 
تبارك و تعالى براى هر کسى که آن حضرت را به این نحو زیارت 
کند و این دعا را بخواند از نزدیک باشد یا دور، که زیارتش را 
خداوند قبول فرماید و سعى او را پاداش دهد و سالمش را برساند 
ومانعى براى آن نباشد و حوائج او را هر چند زیاد باشد برآورده 

فرماید و او را محروم نگرداند.
اى صفوان، من این زیارت را با همین ضمانى که ضامن شدم از 
الحسین8  بن  على  حضرت  پدرش  از  پدرم  و  دریافتم  پدرم 
حسین7  امام  از  حضرت  آن  و  نمود  دریافت  ضمان  همین  با 
پدرش  از  ایشان  و  حسن7  امام  برادرش  از  حسین7  امام  و 
امیرالمؤمنین با همین ضمان دریافت نمود و امیرالمؤمنین7 از 
با  جبرئیل  از  خدا9  رسول  و  ضمان  همین  با  خدا9  رسول 
همین ضمان و جبرئیل از خداوند تبارك و تعالى با همین ضمان 

دریافت نموده است.
خداوند تبارك و تعالى بر خویش سوگند یاد نموده که هر کس 
امام حسین7 را با این زیارت، از دور یا نزدیک زیارت کند و 
این دعا را بخواند زیارتش را قبول کنم و شفیع گردانم او را در 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ

۶۱۴

۱. مصباح المتهجد: ص۷۷۷، مصباح الزائر: ص۲۷۶.

درخواستش به هر مقدار که برسد و خواسته اش را به او عطا کنم 
و او را محروم برنگردانم، بلکه خوشحال و چشم روشن او را 
با حاجت برآورده شده و کامیاب به بهشت و رها شدن از آتش 
دوزخ بازگردانم، و او را شفیع گردانم و شفاعتش را بپذیرم در 
مورد هر کس که شفاعت کند جز آنانکه نصب عداوت نموده اند 
الزم  خود  بر  و  نموده  یاد  سوگند  خود  بر  خداوند  بیت.  اهل  با 
ساخته و به آنچه مالئکه ملکوتش بدان شهادت دهند ما را شاهد 

گرفت.
فرستاده  خداوند  مرا  خدا،  رسول  اى  کرد:  عرض  جبرئیل  سپس 
است به سوى تو که مژده و بشارت دهم تو را و على و فاطمه و 
حسن و حسین و ائّمه از فرزندانت را تا روز قیامت، پس پیوسته 
و  حسن  و  فاطمه  و  على  سرور  و  تو  سرور  باد  همیشگى  و  باد 

حسین و ائّمه: و شیعیان شما تا روز رستاخیز.
سپس صفوان گفت: امام صادق7 به من فرمودند: 

اى صفوان وقتى حاجتى در درگاه الهى داشتى هر کجا که باشى 
پروردگارت  از  و  بخوان  را  دعا  این  و  آور  بجاى  را  زیارت  این 
حاجت خود را درخواست نما که البته حاجتت برآورده شود، 
و خداوند هرگز وعده خود و رسول خود را مخالفت ننماید به 

لطف و کرمش، و حمد و سپاس از آِن خداوند است.(۱)



ݒ ݐ    
ݑ  ݐݔ

۶۱۵

دهنده  بیم  و  دهنده  بشارت  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

عالم،  بانوان  سرور  فاطمه،  پسر  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء،  سرور  فرزند  اى  و 

خدا  خون  اى  تو  بر  سالم  او،  برگزیده  فرزند  و  خداوند  برگزیده  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  است.سالم  نشده  گرفته  او  انتقام  که  مانده  تنها  و  غریب  اى  تو  بر  سالم  خدا،  خون  پسر  و 

نمودند  اقامت  تو  جوار  در  و  شدند  وارد  تو  مقدس  ساحت  به  که  مطهرى  ارواح  بر  و  منّزه  هدایتگر  اى 

است،  باقى  روز  و  شب  و  هستم  باقى  که  مادامى  تا  من  طرف  از  تو  بر  سالم  کردند.  کوچ  زائرانت  با  و 

و  مسلمانان  و  مؤمنان  تمام  براى  تو  مصیبت  و  بزرگ  بسیار  تو  عزاى  که  حقیقتا 

ݒ ݐ  ݔ   ݓ   ݑ   ݔ (۴) ݐ
در مزار قدیم آمده است: 

کسـی کـه می خواهـد امـام حسـین7 را زیـارت نمایـد از دور یـا نزدیـک، 
بایـد غسـل کنـد و بـه صحـرا و یـا بـام خانـه اش رود دو رکعـت نمـاز بخوانـد در 
هـر رکعـت سـوره «حمـد» و «قل هـو الّله احـد» را بخوانـد، آنگاه بـه طرف قبر 

مطهـر امـام حسـین7 بـا سـالم خـود و خشـوع تمـام اشـاره نمایـد و بگوید:

ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن اْلَبِشـیِر الَنِذیِر،  ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن،  ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن فٰاِطَمَة َسیِّ یَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ َواْبَن َسـیِّ

ِه  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ثـٰاَر اللَّ ـِه َواْبـَن ِخَیَرِتـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ِخَیـَرَة اللَّ َالسَّ

َهـا  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َهـا اْلِوْتـُر اْلَمْوُتـوُر. َالسَّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َواْبـَن ثـٰاِرِه، َالسَّ

ِرَك،  قاَمـْت في ِجواٰ
َ
ْت ِبِفنٰاِئَك َوأ تي َحلَّ ِح الَّ ، َوَعَلـی اْالَْرواٰ ِکـيُّ اْلهـٰاِدي الزَّ

هٰاُر.  النَّ ْیـُل َوَ ـي مٰا َبِقیُت، َوَبِقَي اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك ِمنِّ َوَوَفـَدْت َمَع ُزّواِرَك، َالسَّ

ـْت ِفـي اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْسـِلِمیَن،  ـُة، َوَجلَّ یَّ ِز َفَلَقـْد َعُظَمـْت ِبـَك الرَّ

۱۴۴ 
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َلِب  َقِنـي ِللطَّ ْن ُیَوفِّ
َ
َتُکـْم، َوأ ْن َیْرُزَقِنـي َمَودَّ

َ
ِحیـَم أ ـَه اْلِبـرَّ الرَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
َوأ

ـِه َوِإّنـا ِإَلْیِه  ْجَمِعیـَن، َفـ(ِإّنا ِللَّ
َ
ْهـِل اْالََرِضیـَن أ

َ
ِت َوأ ـمٰاواٰ ْهـِل السَّ

َ
َوفـي أ

ِجُعـوَن)(۱).  راٰ

ِه اْلُحَسـْیِن، َوَعلٰی  بٰا َعْبِداللَّ
َ
ِه َوَبَرکٰاُتـُه َوَتِحّیاُتُه َعَلْیَك یـٰا أ ُت اللَّ َصَلـواٰ

ُه  یَن، َلَعَن اللَّ ِة اْلَمْهِدیِّ ّیاِتُکـْم، َاْلُهداٰ ِبیَن اْلُمْنَتَجِبیَن، َوَعلٰی ُذرِّ یِّ آبٰاِئـَك الطَّ

سـٰاَس 
َ
َسـْت أ سَّ

َ
ًة أ ُه ُامَّ ـًة َخَذَلْتـَك َوَتَرَکْت ُنْصَرَتَك َوَمُعوَنَتَك، َوَلَعَن اللَّ ُامَّ

ِفُکْم،  ِتُکـْم َوَتَحیُّ ِذیَّ
َ
َقـْت ِإلٰی أ َدِت اْلَجـْوَر َعَلْیُکْم، َوَطرَّ ْلـِم َلُکـْم، َوَمهَّ الظُّ

َوَجـلَّ  َعـزَّ  ـِه  اللَّ ِإَلـی  َبِرْئـُت  ْشـیٰاِعُکْم، 
َ
َوأ ِدیٰاِرُکـْم  فـي  ٰذِلـَك  َوجـٰاَرْت 

ْتبٰاِعِهْم.
َ
ْشـیٰاِعِهْم َوأ

َ
ِتي ِمْنُهـْم َوِمـْن أ ِئمَّ

َ
ِلـيَّ َوأ تي َوَمواٰ َوِإَلْیُکـْم، یـٰا سـٰاداٰ

َنُکْم، 
ْ
َف َمْنِزَلَتُکْم َوَشـأ ِلـيَّ َمقٰاَمُکْم، َوَشـرَّ ْکـَرَم یٰا َمواٰ

َ
ِذي أ ـَه الَّ ْسـَئُل اللَّ

َ
َوأ

ِئُکْم. ْعداٰ
َ
َءِة ِمْن أ ْئِتمٰاِم ِبُکْم، َواْلَبـراٰ ِتُکْم، َواْالِ ْن ُیْکِرَمِنـي ِبِوٰالَیِتُکـْم َوَمَحبَّ

َ
أ

۱. سورۀ بقره، آیه۱۵۶.

توفیق  مرا  و  گرداند  من  روزى  را  شما  مودت  که  مى خواهم  مهربان  نیکوکار  خداوند  از  و 

او  سوى  به  و  خداوندیم  آن  از  ما  «همانا  مى باشد،  سنگین  و  گران  زمین  و  آسمان ها  اهل 

کننده ایم»  بازگشت 

بر  و  الحسین  اهللا  اباعبد  اى  باد  تو  بر  برکاتش  و  او  تحیات  و  خدا  درود 

شده اند.  هدایت  و  هدایتگر  که  شما  ذرّیه  بر  و  برگزیده  و  پاك  پدران 

لعنت  خدا  و  نکردند،  کمک  و  ننمودند  یارى  و  کردند  رها  تنها  را  تو  که  را  گروهى  کند  لعنت  خداوند 

شما  آزار  و  اذیت  به  و  نمودند  فراهم  را  بیداد  بساط  و  نهادند  بنا  شما  بر  را  ظلم  اساس  که  را  آنان  کند 

شما  سوى  به  و  خدا  سوى  به  ساختند،  جارى  شما  پیروان  و  شما  دیار  در  و  پرداختند  گسترى  ستم  و 

مى جویم. بیزارى  آنان  متابعان  و  پیروان  و  آنان  از  من  پیشوایان  و  من  فرمانروایان  و  من  سروران  اى 

گردانیده  شریف  را  شما  شأن  و  مرتبه  و  داشته  گرامى  را  شما  مقام  من  فرمانروایان  اى  که  خداوندى  از  و 

دشمنانتان از  بیزارى  و  شما  از  پیروى  و  شما  والیت  و  دوستى  سبب  به  بدارد،  گرامى  مرا  که  مى خواهم 
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آنان.  پاك  ذریه  و  على7  حضرت  و  محّمد9  حضرت  خلق،  میان  از  نموده ات  اختیار  و  خلق  میان 

برساند. است  خداوند  نزد  شما  براى  که  ستوده اى  مقام  آن  به  و  دهد  قرار  آخرت  و  دنیا  در 

شما  همراه  و  محّمد:  آل  از  کننده  هدایت  آن  و  منتظر  امام  همراه  به  خونخواهى  براى  دهد 

و از خداوند عزیز و بلند مرتبه مى خواهم که به حّق شما و به شأن و مرتبه اى که خدا براى شما قرار 

داده به من عطا کند در مصیبت شما بهتر از آنچه مصیبت دیده اى را در مصیبتش عطا کرده است «همانا ما 

از آن خدا هستیم و به سوى او بازگشت ما است» واى از این مصیبت، چه قدر فجیع و دردناك است براى 

قلوب مؤمنان و مسلمانان «همانا ما از آِن خدا هستیم و به سوى او بازگشت کننده ایم».

بده  قرار  کسانى  از  جایگاه  و  مقام  این  در  مرا  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

بده  قرار  آخرت  و  دنیا  در  آبرومند  خودت  نزد  مرا  و  مى رسد،  آنان  به  تو  آمرزش  و  رحمت  و  درود  که 

آل  و  محّمد  وسیله  به  مى جویم  تقّرب  تو  سوى  به  من  همانا  رسیده اند،  تو  قرب  مقام  به  که  مقّربین  از  و 

از  برگزیده ات  به  مى آورم  روى  و  مى جویم  توسل  من  خداوندا  باد،  آنان  همۀ  و  او  بر  تو  درود  که  محّمد 

ِتِهمٰا.  یَّ ِبیَن ِمْن ُذرِّ یِّ الطَّ ٍد َوَعِلـيٍّ َوَ ِمـْن َخْلِقَك، َوِخَیَرِتـَك ِمْن َخْلِقَك ُمَحمَّ

ْن َیْجَعَلِني َمَعُکْم 
َ
ـٍد، َوأ مٰاِم اْلُمْنَتَظـِر اْلهٰاِدي ِمـْن آِل ُمَحمَّ ِبثاِرُکـْم َمـَع اْالِ

ِه. َغِنـي اْلَمقـٰاَم اْلَمْحُموَد َلُکْم ِعْنـَد اللَّ ْن ُیَبلِّ
َ
ِخـَرِة، َوأ ْنیـٰا َواْالٰ ِفـي الدُّ

ـُه َلُکْم،  ـِذي َجَعـَل اللَّ ِن الَّ
ْ
ـأ ُکـْم، َوِبالشَّ ـَه َعـزَّ َوَجـلَّ ِبَحقِّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
َوأ

ِه  ْعطـٰی ُمصٰابـًا ِبُمِصیَبتِـِه، (ِإّنا ِللَّ
َ
ْفَضـَل مٰا أ

َ
ْن ُیْعِطَیِنـي ِبُمصٰابـي ِبُکـْم أ

َ
أ

ْنکٰاهـٰا ِلُقُلوِب 
َ
ْفَجَعهـٰا َوأ

َ
ِجُعـوَن) ، یـٰا َلهـٰا ِمْن ُمِصیَبـًة مـٰا أ َوِإّنـا ِإَلْیـِه راٰ

ِجُعوَن). ـِه َوِإّنا ِإَلْیـِه راٰ اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْسـِلِمیَن، َفـ(ِإّنـا ِللَّ

ْن  ـٍد، َواْجَعْلِنـي في َمقٰاِمـي ِممَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ْنیٰا  ٌت َوَرْحَمٌة َوَمْغِفـَرٌة، َواْجَعْلِني ِعْنَدَك َوِجیهـًا ِفي الدُّ َتنٰاُلـُه ِمْنَك َصَلـواٰ

ـٍد،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُب ِإَلْیـَك ِبُمَحمَّ َتَقـرَّ
َ
ِبیـَن، َفِإنِّـي أ ِخـَرِة َوِمـَن اْلُمَقرَّ َواْالٰ

ُه ِبَصْفَوِتَك  َتَوجَّ
َ
ـُل َوأ َتَوسَّ

َ
ُهمَّ َوِإنِّي أ للَّ

َ
ْجَمِعیَن. أ

َ
ُتـَك َعَلْیـِه َوَعَلْیِهْم أ َصَلواٰ
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بده  قرار  آنان  مردن  مرا  مرگ  و  آنان  زیستن  مرا  زیستن  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

تو  که  میفکن،  جدایى  آخرت  و  دنیا  در  آنان  و  من  میان  و 

هستى. دعا  شنونده 

آن  در  و  مى کنى  تجدید  را  عذاب  و  عقوبت  آن  در  که  است  روزى  امروز  خداوندا 

خداوندا  شمر،  و  سعد  بن  عمر  و  زیاد  آل  و  یزید  آل  و  لعین  یزید  بر  مى نمایى  نازل  را  لعنت 

آنان را لعنت کن و همۀ کسانى را که به گفتار و کردار آنان رضایت داشته اند از اولین و آخرین لعنت کن و 

آنان را در جهّنم که بد جایگاهى است وارد کن و ساکن گردان، و واجب ساز بر آنان و بر هر کسى که از آنان 

پیروى کرده و با آنان بیعت نموده و از آن ها متابعت کرده و آنان را یارى کرده و به کار آنان راضى گشته،

به  که  را  لعنت هایت  هستند  خشنود  بدان  که  کسانى  همۀ  بر  و  آنان  بر  بگشا  و 

مشرك  هر  و  کافر  هر  و  منکر  هر  و  غاصب  هر  و  ظالم  هر  کرده اى  لعنت  آن ها 

خاندان  و  یزید  کن  لعنت  خداوندا  را.  پیشه اى  عناد  زورگوى  هر  و  شده  رانده  شیطان  هر  و 

ـٍد، َواْجَعـْل َمْحیـٰاَي َمْحیٰاُهـْم،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َفَصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ِخـَرِة، ِإنَّـَك  ْنیـٰا َواْالٰ ْق َبْیِنـي َوَبْیَنُهـْم ِفـي الدُّ َوَممٰاِتـي َممٰاَتُهـْم، َوٰالُتَفـرِّ

عٰاِء. الدُّ َسـِمیُع 

ِعیِن  ْعَنُة َعَلـی اللَّ ُل ِفیـِه اللَّ ْقَمِة، َوُتَنـزِّ ُد ِفیـِه النِّ ُهـمَّ َوٰهـذاٰ َیـْوٌم ُتَجـدِّ للَّ
َ
أ

ُهمَّ  للَّ
َ
ـْمِر. أ الشِّ یـٰاٍد، َوُعَمِر ْبِن َسـْعٍد َوَ یـٍد، َوَعلٰی آِل ِز یـٍد َوَعلـٰی آِل َیِز َیِز

ٍل َوآِخٍر َلْعنـًا َکِثیرًا،   وَّ

َ
اْلَعْنُهـْم، َواْلَعـْن َمـْن َرِضـَي ِبَقْوِلِهْم َوِفْعِلِهـْم ِمـْن أ

ْوِجـْب َعَلْیِهْم َوَعلٰی 
َ
َم (َوسـٰاَءْت َمِصیـرًا)، َوأ ْسـِکْنُهْم َجَهنَّ

َ
ْصِلِهـْم َوأ

َ
َوأ

ِبِفْعِلِهـْم،  َوَرِضـَي  َوسـٰاَعَدُهْم،  َوتٰاَبَعُهـْم  َوبٰاَیَعُهـْم  شـٰاَیَعُهْم  َمـْن  ُکلِّ 

تـي َلَعْنَت  َواْفَتـْح َلُهـْم َوَعَلْیِهـْم َوَعلـٰی ُکلِّ َمـْن َرِضـَي ِبٰذِلـَك َلْعنٰاِتَك الَّ

ُمْشـِرٍك،  َوُکلَّ  کٰاِفـٍر  َوُکلَّ  جٰاِحـٍد،  َوُکلَّ  غٰاِصـٍب  َوُکلَّ  ظٰاِلـٍم،  ُکلَّ  ِبهـٰا 

یـٍد،  یـَد َوآَل َیِز ُهـمَّ اْلَعـْن َیِز للَّ
َ
َوُکلَّ َشـْیطٰاٍن َرِجیـٍم، َوُکلَّ َجّبـاٍر َعِنیـٍد. أ
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کن چندان  دو  را  کیفرت  و  عذاب  و  خشم  و  غضب  خداوندا  را،  مروان  بنى  همۀ  و  یزید 

همۀ  خداوندا  کرد،  ظلم  پیامبرت  بیت  اهل  به  که  ظالمى  اول  بر 

اول  خداوندا  هستى.  مجرمین  از  گیرنده  انتقام  تو  که  بگیر  انتقام  آنان  از  و  کن  لعنت  را  آن ها  به  ظالمین 

قبورشان  و  آنان  دیار  و  آنان  ارواح  کن،  لعنت  کرد  ستم  محّمد  حضرت  بیت  اهل  به  که  ستمگرى 

صف  پیامبرت  دختر  پسر  حسین7  امام  برابر  در  که  را  گروهى  کن  لعنت  خداوندا  کن،  لعنت  را 

آن  بیت  اهل  و  دوستان  و  شیعیان  و  اولیاء  و  مددکاران  و  یاران  و  اصحاب  و  جنگیدند  او  با  و  کشدیدند 

نمودند غارت  را  حضرت  آن  اموال  که  را  کسانى  کن  لعنت  خداوندا  کشتند،  را  ذریه اش  و  حضرت 

که  را  کسى  هر  کن  لعنت  خداوندا  نشنیدند،  را  گفتارش  و  او  سخن  و  ساختند  اسیر  را  او  بیت  اهل  و   

قیامت. روز  تا  خالیق  همه  و  آخرین  و  اولین  از  گشت  خشنود  بدان  و  رسید  او  به  خبر  این 

کرد  کمک  و  نمود  یارى  را  تو  که  هر  بر  و  الحسین  اهللا  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

سالم  نمود.  بذل  تو  از  دفاع  راه  در  را  خویش  خون  و  نمود  مواسات  خویش  جان  با  و 

َبـَك  ـْف َغَضَبـَك َوَسـَخَطَك َوَعذاٰ ُهـمَّ َوَضعِّ للَّ
َ
ٍن َجِمیعـًا. أ َوَبنـي َمـْرواٰ

ُهمَّ َواْلَعـْن َجِمیَع  للَّ
َ
ـَك. أ ْهَل َبْیـِت َنِبیِّ

َ
ِل ظٰاِلـٍم َظَلـَم أ وَّ

َ
َوِنْقَمَتـَك َعلـٰی أ

ُهمَّ  للَّ
َ
الّظاِلِمیـَن َلُهـْم، َواْنَتِقـْم ِمْنُهـْم، ِإنَّـَك ُذو ِنْقَمـٍة ِمـَن اْلُمْجِرِمیـَن. أ

َحُهـْم َوِدیٰاَرُهـْم  ْرواٰ
َ
ـٍد، َواْلَعـْن أ َل ظٰاِلـٍم َظَلـَم آِل َبْیـِت ُمَحمَّ وَّ

َ
َواْلَعـْن أ

َك،  تي نٰاَزَلِت اْلُحَسـْیَن اْبـَن ِبْنِت َنِبیِّ ُهـمَّ اْلِعصٰاَبَة الَّ َوُقُبوَرُهـْم، َواْلَعِن اللَّ

یِه  ْوِلیـٰاَءُه َوِشـیَعَتُه َوُمِحبِّ
َ
َنُه َوأ ْعواٰ

َ
ْنصـٰاَرُه َوأ

َ
ْصحٰاَبـُه َوأ

َ
َبْتـُه َوَقَتَلـْت أ َوحٰاَر

یَمُه،  ِذیـَن َنَهُبـوا مٰاَلـُه، َوَسـَبْوا َحِر ُهـمَّ الَّ َتـُه، َواْلَعـِن اللَّ یَّ ْهـَل َبْیِتـِه َوُذرِّ
َ
َوأ

ُهمَّ َواْلَعـْن ُکلَّ َمْن َبَلَغـُه ٰذِلَك َفَرِضَي  للَّ
َ
َوَلـْم َیْسـَمُعوا َکٰالَمـُه َوٰال َمقٰاَلـُه. أ

یِن. ْجَمِعیـَن ِإلٰی َیـْوِم الدِّ
َ
یـَن، َواْلَخٰالِئـِق أ ِخِر ِلیـَن َواْالٰ وَّ ِبـِه ِمـَن اْالَ

سـٰاَعَدَك  َمـْن  َوَعلـٰی  اْلُحَسـْیِن،  ـِه  َعْبِداللَّ بـٰا 
َ
أ یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم  بِّ َعْنَك، َالسَّ سـٰاَك ِبَنْفِسـِه، َوَبـَذَل ُمْهَجَتـُه ِفـي الـذَّ َوعٰاَوَنـَك، َوواٰ
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بر  و  تو  شریف  تربت  بر  و  آنان  ارواح  بر  و  تو  مطهر  روح  بر  و  آنان  بر  و  من  موالى  اى  تو  بر 

تربت آنان، خداوندا رحمت و رضوان و راحتى و شادمانى را به استقبال ایشان فرست و به ایشان ارزانى دار .

و  پیامبران  خاتم  فرزند  اى  اهللا،  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

شهید،  اى  تو  بر  سالم  عالم،  بانوان  سرور  فرزند  اى  و  اوصیاء  سید  فرزند  اى 

و  ساعتى  هر  و  ساعت  همین  و  امروز  همین  در  خداوندا  شهید،  فرزند  اى 

سرور  فرزند  اى  تو  بر  سالم  برسان.  او  به  سالم  و  درود  من  طرف  از  وقتى 

روز،  و  شب  پیوستگى  به  پیوسته  سالمى  شدند،  شهید  تو  همراه  به  آنانکه  بر  و  عالمیان 

بن  على  بر  سالم  شهید،  على  بن  حسین  بر  سالم 

شهید،  امیرالمؤمنین  فرزند  عباس  بر  سالم  شهید،  الحسین 

شهیدان  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  فرزندان  از  شهیدان  بر  سالم 

مؤمنین،  از  شهیدى  هر  بر  سالم  عقیل،  و  جعفر  فرزندان  از 

ِحِهـْم، َوَعلـٰی  ْرواٰ
َ
َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َوَعَلْیِهـْم َوَعلـٰی ُروِحـَك َوَعلـٰی أ

ْیحٰانًا.   نـًا َوَرْوحـًا َوَر ِهـْم َرْحَمًة َوِرْضواٰ ُهمَّ َلقِّ للَّ
َ
َبِتِهـْم. أ َبِتـَك َوَعلـٰی ُتْر ُتْر

یـَن، َوَیاْبَن  ِبیِّ ِه، َیاْبـَن خٰاَتِم النَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمْوٰالَي، یٰا أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َشـِهیُد  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ یـَن، َوَیاْبَن َسـیِّ ِد اْلَوِصیِّ َسـیِّ

ي في ٰهِذِه الّسـاَعِة َوفي ٰهـَذا اْلَیْوِم َوفي ٰهَذا  ْغُه َعنِّ ُهمَّ َبلِّ للَّ
َ
ـِهیِد. أ َیاْبَن الشَّ

ِد اْلعٰاَلِمیَن،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َسـیِّ ًة َوَسـٰالمًا. َالسَّ اْلَوْقـِت َوُکلَّ َوْقٍت َتِحیَّ

هٰاُر. النَّ ْیـُل َوَ َصـَل اللَّ ِصـًال َما اتَّ َوَعَلـی اْلُمْسَتْشـَهِدیَن َمَعـَك، َسـٰالمًا ُمتَّ

ـٰالُم َعلـٰی َعِلـيِّ ْبـِن  ـِهیِد، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيِّ ِن الشَّ  َالسَّ

ـِهیِد،  ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن الشَّ
َ
ـٰالُم َعَلـی اْلَعّبـاِس ْبـِن أ ـِهیِد، َالسَّ اْلُحَسـْیِن الشَّ

ِء  ـَهداٰ ـٰالُم َعَلی الشُّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ِء ِمـْن ُوْلـِد أ ـَهداٰ ـٰالُم َعَلی الشُّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی ُکلِّ ُمْسَتْشـَهٍد ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن.  ِمـْن ُوْلـِد َجْعَفـٍر َوَعِقیـٍل، َالسَّ
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برسان. سالم  و  تحیت  آنان  به  من  طرف  از  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

مصیبت  در  خداوند  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  سالم  باد  تو  بر  و  خدا،  رسول  اى  تو  بر  سالم 

فرماید. مرحمت  نیکو  صبر  شما  به  ـ  باد  ایشان  بر  سالم  که  ـ  حسین  فرزندت 

او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  سالم  باد  تو  بر  و  امیرالمؤمنین،  اى  الحسن،  ابا  اى  تو  بر  سالم 

فرماید. مرحمت  نیکو  صبر  شما  به  ـ   باد  سالم  ایشان  بر  ـ  حسین  فرزندت  مصیبت  در  خداوند 

و  خدا  رحمت  و  سالم  باد  تو  بر  و  جهانیان،  پروردگار  رسول  دختر  اى  فاطمه،  اى  تو  بر  سالم 

فرماید. مرحمت  نیکو  صبر  شما  به  ـ  باد  ایشان  بر  سالم  ـ  حسین  فرزندت  مصیبت  در  خداوند  او،  برکات 

خداوند  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  سالم  باد  تو  بر  و  حسن،  اى  محّمد،  ابا  اى  تو  بر  سالم 

فرماید. مرحمت  نیکو  صبر  شما  به  ـ  باد  ایشان  بر  سالم  ـ  حسین  امام  برادرت  مصیبت  در 

خدا  رحمت  و  سالم  آنان  بر  و  آنان  مرده  و  زنده  مؤمن،  زنان  و  مردان  همۀ  ارواح  بر  سالم 

فرماید،  مرحمت  نیکو  صبر  آنان  به  حسین7  امام  موالیشان  مصیبت  در  خداوند  او،  برکات  و 

ًة َوَسـٰالمًا.   ي َتِحیَّ ْغُهـْم َعنِّ ٍد، َوَبلِّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه،  ـٰالُم َوَرْحَمُة اللَّ ـِه، َوَعَلْیَك السَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َرُسـوَل اللَّ َالسَّ

ـٰالُم. َء في َوَلِدَك اْلُحَسـْیِن َعَلْیِه السَّ ُه َلـَك اْلَعزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
أ

ٰالُم َوَرْحَمُة  ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن، َوَعَلْیَك السَّ
َ
َبا اْلَحَسـِن یٰا أ

َ
ٰالُم َعَلْیَك یٰا أ َالسَّ

ـٰالُم. َء في َوَلِدَك اْلُحَسـْیِن َعَلْیِه السَّ ـُه َلَك اْلَعزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
ـِه َوَبَرکٰاُتُه، أ اللَّ

ـٰالُم  ـٰالُم َعَلْیـِك یٰا فٰاِطَمُة، یٰا ِبْنَت َرُسـوِل َربِّ اْلعٰاَلِمیَن، َوَعَلْیِك السَّ َالسَّ

ٰالُم. َء في َوَلِدِك اْلُحَسْیِن َعَلْیِه السَّ ُه َلِك اْلَعزاٰ ْحَسَن اللَّ
َ
ِه َوَبَرکٰاُتُه. أ َوَرْحَمُة اللَّ

ِه  ـٰالُم َوَرْحَمُة اللَّ ِدِن اْلَحَسـِن، َوَعَلْیَك السَّ بٰا ُمَحمَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا أ  َالسَّ

ـٰالُم. ِخیَك اْلُحَسـْیِن َعَلْیِه السَّ
َ
َء في أ ُه َلـَك اْلَعزاٰ ْحَسـَن اللَّ

َ
َوَبَرکٰاُتـُه. أ

ِت،  ْمواٰ ِح اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمنـٰاِت، َاْالَْحیٰاِء ِمْنُهْم َواْالَ ْرواٰ
َ
ـٰالُم َعلٰی أ َالسَّ

َء فـي  ـُه َلُهـُم اْلَعـزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. أ ـٰالُم َوَرْحَمـُة اللَّ َوَعَلْیِهـُم السَّ
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را  اسالم  اهل  و  اسالم  که  عدل،  پیشواى  همراه  به  حضرت  آن  خونخواهان  از  را  ما  خداوندا 

جهانیان. پروردگار  بده  اى  قرار  گردانى،  عزیز  او  وجود  به 

ناخوش آیند،  امور  از  گشته  نازل  آنچه  تمام  بر  سپاس  را  تو  خداوندا 

برگزیدگانت  به  بزرگ  مصیبت هاى  در  مى نمایم  شکایت  تو  سوى  به  و  امرى،  هر  بر  سپاس  را  تو  و 

فضیلت  و  کرامت  از  ایشان  براى  فرموده اى  واجب  که  است  چیزى  خاطر  به  این  و  اولیائت،  و 

بر  ـ  حسین  امام  شفاعت  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  پس  خداوندا  بسیار، 

کوثر  حوض  و  قیامت  جایگاه  و  شدن  وارد  روز  در  گردان  من  روزى  را  باد،  سالم  ایشان 

و قرار ده براى من سابقه خوبى  نزد خودت به همراه امام حسین و اصحاب امام حسین ـ بر ایشان سالم باد، 

که با او با جان خویش مواسات نمودند و خون قلب خویش را در راه او بذل نمودند و به همراه آن حضرت با 

دشمنانش جهاد کردند، رضایتت را بدین وسیله طالب بوده و امید به رحمتت داشته و وعده ات را تصدیق نموده 

و از تهدید تو بیم داشته اند، که تو آگاهى و لطف فراوان دارى نسبت به آنچه بخواهى، اى مهربان ترین مهربانان.

ِرِه َمـَع ِإمـٰاِم َعْدٍل 
ْ
ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا ِمـَن الّطاِلِبیـَن َبَثـأ للَّ

َ
َمْوٰالُهـُم اْلُحَسـْیِن. أ

ْهَلـُه، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیـَن.
َ
ْسـٰالَم َوأ ُتِعـزُّ ِبـِه اْالِ

ُهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعلٰی َجِمیِع مٰا نٰاَب ِمْن َخْطٍب، للَّ
َ
سپس سجده کن و بگو: أ

ْمـٍر، َوِإَلْیـَك اْلُمْشـَتکٰی فـي َعِظیـِم اْلُمِهّماِت 
َ
 َوَلـَك اْلَحْمـُد َعلـٰی ُکلِّ أ

َمـِة َواْلَفْضـِل  ْوَجْبـَت َلُهـْم ِمـَن اْلَکراٰ
َ
ْوِلیٰاِئـَك، َوٰذِلـَك ِلمـٰا أ

َ
ِبِخَیَرِتـَك َوأ

َشـفٰاَعَة  َواْرُزْقِنـي  ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َفَصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ اْلَکثیـِر. 

ـٰالُم َیـْوَم اْلـُوُروِد، َواْلَمقـٰاَم اْلَمْشـُهوِد، َواْلَحـْوَض  اْلُحَسـْیِن َعَلْیـِه السَّ

ْصحـٰاِب 
َ
اْلَمـْوُروِد، َواْجَعـْل لـي َقـَدَم ِصـْدٍق ِعْنـَدَك َمـَع اْلُحَسـْیِن َوأ

ْنُفِسـِهْم، َوَبَذُلوا ُدوَنـُه ُمَهَجُهْم، 
َ
َسـْوُه ِبأ ِذیَن واٰ ـٰالُم، َالَّ اْلُحَسـْیِن َعَلْیِه السَّ

َءَك، ِاْبَتغـٰاَء َمْرضٰاِتِك َوَرجٰاِئـَك، َوَتْصِدیقًا ِبَوْعِدَك،  ْعـداٰ
َ
َوجٰاَهـُدوا َمَعُه أ

ْرَحـَم الّراِحِمیـَن.(۱)
َ
َوَخْوفـًا ِمـْن َوِعیـِدَك، ِإنَّـَك َلِطیـٌف ِلمٰا َتشـٰاُء، یـٰا أ
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حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  بود،  خدا  برگزیده  که  آدم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  بود،  خدا  خلیل  که  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  بود،  الهى  امین  که  نوح 

اهللا  روح  که  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  بود،  اهللا  کلیم  که  موسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر 

بود. خدا  رسول  که  محّمد9  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  بود، 

اوصیا  سید  که  امیرمؤمنان  وارث  اى  تو  بر  سالم  پیامبران،  وارث  اى  تو  بر  سالم 

نباشى  چنین  چگونه  و  رسوالن،  خاتم  سبط  اى  تو  بر  سالم  بود،  پیشینیان  برترین  و 

اصحاب  پنجمین  و  تقوا  پیمان  هم  و  هدایت  پیشواى  تو  که  حالى  در  من  سرور  اى 

ݒ ݐ  ݔ   ݓ    ّ ݑ  ݔ (۵) ݐ
سـید بـن طـاووس1 در کتـاب اقبـال آورده اسـت: زیـارت امام حسـین7 
در روز عاشـورا از کتـاب «المختصـر مـن المنتخـب» و گفته اسـت آنچـه را که 
ایـن لفظ آن اسـت: سـپس آماده می شـوی بـرای زیـارت، ابتدا غسـل می کنی و 
لبـاس پـاک خـود را می پوشـی و بـا پـای برهنـه به بـام خانه یا بـه فضای بـازی از 

زمیـن مـی روی، سـپس روی بـه سـوی قبلـه می نمایـی و می گویی:

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفـَوِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِمیـِن اللَّ
َ
ُنـوٍح أ

ِرَث ِعیسـٰی ُروِح  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث ُموسـی َکِلیـِم اللَّ َعَلْیـَك یٰا واٰ

ِه. ٍد َرُسـوِل اللَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ اللَّ

یَن،  َد اْلَوِصیِّ ِمیَراْلُموِمِنیـَن، وَسـیِّ
َ
یـَن َوأ ِبیِّ ِرَث النَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ْفَضـَل الّسـاِبِقیَن، وِسـْبَط خٰاَتـِم اْلُمْرَسـِلیَن، َوَکْیـَف ٰالَتُکـوُن َکٰذِلَك 
َ
َوأ

ْصحـٰاِب 
َ
أ َوخٰاِمـُس  قـٰی،  التُّ َوَحِلیـُف  اْلُهـدٰی،  ِإمـٰاُم  ْنـَت 

َ
َوأ دي،  َسـیِّ

۱۴۵ 
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نوشیدى،  شیر  ایمان  پستان  از  و  یافتى  پرورش  اسالم  دامن  در  هستى،  کساء 

نیکو زیستى و نیکو از دنیا رفتى.

اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  منّزه،  و  پاك  حسن  امام  وارث  اى  تو  بر  سالم 

پرهیزکار  نیکوکار  وصى  اى  تو  بر  سالم  شهید،  صّدیق  اى  تو  بر  سالم 

گردآمده  سرایت  در  بر  که  ارواحى  و  تو  بر  سالم  منّزه،  و  پاك  پسندیده 

و در ساحت مقدس تو اقامت نموده اند و به همراه تو در راه خدا جهاد نموده اند و جان خود را در راه تو 

نموده اند. احاطه  را  تو  اطراف  که  فرشتگانى  بر  سالم  نموده اند،  بذل  خدا  رضاى  طلب  در 

گواهى  و  نیست،  برایش  شریکى  و  است  یکتا  او  نیست،  خدا  جز  شایسته اى  معبود  که  مى دهم  گواهى 

مى دهم که حضرت محّمد ـ که درود خدا و سالم فراوان او بر وى و خاندانش باد ـ بنده او و فرستاده او 

است، و گواهى مى دهم که پدر بزرگوارت حضرت على بن ابى طالب که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ 

امیر و فرمانرواى مؤمنان، سرور اوصیا، پیشواى روسفیدان و امامى است که اطاعت او را خدا بر همه خلق 

یمـاِن،  ْسـٰالِم، َوُرِضْعـَت ِمـْن َثـْدِي اْالِ ّبیـَت فـي ِحْجـِر اْالِ اْلِکسـٰاِء، ُر

تًا. َوَمــیِّ َحّیًا  َفِطْبـَت 

ِه،  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ، َالسَّ ِکيِّ ِرَث اْلَحَسـِن الزَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ َالسَّ

َها اْلَوِصـيُّ اْلَبرُّ  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِهیُد، َالسَّ یُق الشَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

ْت ِبِفنٰاِئَك،  تـي َحلَّ ِح الَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلی اْالَْرواٰ ، َالسَّ ِکيُّ ِضيُّ الزَّ ، الرَّ ِقـيُّ التَّ

ـِه َمَعـَك، َوَشـَرْت َنْفَسـَها اْبِتغـٰاَء  نٰاَخـْت ِبسـٰاَحِتَك، َوجٰاَهـْدَت ِفـي اللَّ
َ
َوأ

ـٰالُم َعَلـی اْلَمٰالِئَکـِة اْلُمْحِدِقیَن ِبَك. ـِه ِفیَك، َالسَّ َمْرضـٰاِت اللَّ

ـدًا  نَّ ُمَحمَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
یَك َلـُه، َوأ ـُه، َوْحـَدُه ٰال َشـِر ْن ٰال ِإَلـَه ِإّال اللَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

بٰاَك 
َ
نَّ أ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َم َتْسـِلیمًا، َعْبـُدُه وَرُسـوُلُه، َوأ ـُه َعَلْیِه َوآِلِه َوَسـلَّ ـی اللَّ َصلَّ

َد  ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، َوَسـیِّ ـی اللَّ ِمیَراْلُموِمِنیـَن، َصلَّ
َ
بـي طٰاِلـٍب أ

َ
َعِلـيُّ ْبـُن أ

ـُه طٰاَعَتـُه َعلٰی  ِلیـَن، ِإمـٰاُمِن اْفَتـَرَض اللَّ یـَن، َوقاِئـَد اْلُغـرِّ اْلُمَحجَّ اْلَوِصیِّ
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خاندانش باد ـ و همچنین  او و  است و همچنین برادرت حسن بن على ـ که درود خدا بر  واجب گردانیده 

فرزندانت. از  امامان  و  تو 

بدى ها  از  و  نمودید  امر  خوبى ها  به  پرداختید،  زکات  و  داشتید  پا  به  را  نماز  شما  که  مى دهم  گواهى 

وداع  را  فانى  دار  آنکه  تا  کردید  جهاد  خدا  راه  در  است  سزاوار  که  گونه  آن  و  فرمودید،  نهى  زشتى ها  و 

تصدیق  محّمد  حضرت  به  نسبت  و  دارم  ایمان  خدا  به  من  که  مى گیرم  شاهد  را  شما  و  را  خدا  پس  گفتید، 

کننده و به حّق شما آشنا و آگاهم، و گواهى مى دهم که شما از طرف خداوند آنچه را بدان امر فرموده بود 

اهللا. عبد  ابا  اى  فدایت  مادرم  و  پدر  کردید.  وداع  را  دارفانى  تا  کردید  عبادت  خالصانه  را  او  و  نمودید  تبلیغ 

خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت، خدا لعنت کند کسى را که دستور به قتل تو داد، خدا لعنت کند کسى 

را که از این دستور پیروى کرد، خدا لعنت کند کسى را که این خبر به او رسید و خشنود گردید، شهادت مى دهم که 

کسانى که خون تو را ریختند و حرمتت را نگه نداشتند و تو را یارى ننمودند آنگاه که تو را فراخواندند و تو آنان را 

اجابت نمودى، اینها همه لعنت شده اند بر زبان پیامبر اّمى ـ که درود خدا و سالم او بر آن حضرت و خاندانش باد.

ُه َعَلْیِه َوآِلـِه، َوَکٰذِلَك  ی اللَّ ُخوَك اْلَحَسـُن ْبُن َعِلـيٍّ َصلَّ
َ
َخْلِقـِه، َوَکٰذِلَك أ

ـُة ِمـْن ُوْلِدَك. ِئمَّ ْنـَت َواْالَ
َ
أ

َمْرُتـْم ِباْلَمْعـُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیُتـُم الـزَّ َقْمُتـُم الصَّ

َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

تٰاُکُم اْلَیِقیُن 
َ
ِه َحقَّ ِجهٰاِدِه، َحّتـٰی أ َوَنَهْیُتـْم َعـِن اْلُمْنَکِر، َوجٰاَهْدُتْم ِفـي اللَّ

ٌق،  ٍد ُمَصدِّ ِه ُمْوِمـٌن، َوِبُمَحمَّ نَّي ِباللَّ
َ
َه َوُاْشـِهُدُکْم أ ْشـِهُد اللَّ

ُ
ِمـْن َوْعِدِه، َفأ

َمَرُکْم 
َ
ِه َعزَّ َوَجلَّ مـٰا أ ْغُتْم َعـِن اللَّ ـُکْم َقْد َبلَّ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ُکـْم عٰاِرٌف، َوأ َوِبَحقِّ

ِه. بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ْنَت یـٰا أ

َ
ـي أ ِبـي َوُامِّ

َ
تٰاُکـُم اْلَیِقیـُن، ِبأ

َ
ِبـِه، َوَعَبْدُتُمـوُه َحّتـٰی أ

ُه َمْن شـٰاَیَع  َمَر بَقْتِلـَك، َلَعَن اللَّ
َ
ُه َمـْن أ ـُه َمـْن َقَتَلَك، َلَعـَن اللَّ َلَعـَن اللَّ

ِذیَن َسـَفُکوا  نَّ الَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـُه َمْن َبَلَغُه ٰذِلَك َفَرِضَي ِبِه، أ َعلـٰی ٰذِلَك، َلَعَن اللَّ

َجْبَتُه، 
َ
ْن َدعـٰاَك َفأ َدَمـَك، َواْنَتَهُکـوا ُحْرَمَتـَك، َوَقَعـُدوا َعْن ُنْصَرِتـَك، ِممَّ

َم. ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه َوَسـلَّ ـی اللَّ ، َصلَّ ـيِّ مِّ ِبـيِّ اْالُ َمْلُعوُنـوَن َعلـٰی ِلسـٰاِن النَّ
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اى سرور من و موالى من، اگر تو را اجابت نکرد بدنم هنگام فریاد طلبى ات ولى رأى من و نظر من و 

گرایش من تو را اجابت نمود، من گواهى مى دهم که حق با تو است و کسى که تو را بر این امر مخالفت 

مى رسیدم. عظیم  رستگارى  به  و  بودم  شما  همراه  و  شما  با  کاش  است،  باطل  نمود 

اینکه  و  نمایى  درخواست  خدا  از  گناهانم  آمرزش  مورد  در  که  من  سرور  اى  مى کنم  درخواست  تو  از 

مورد  در  گرداند  شفیع  را  شما  و  شفاعت  در  شما  براى  دهد  اذن  و  نماید  ملحق  شما  شیعیان  و  شما  به  مرا 

او». اذن  به  مگر  کند  شفاعت  او  نزد  که  «کیست  است:  فرموده  او  که  من،  گناهان 

مقیم  تو  حرم  در  که  فرشتگانى  و  فرزندانت  و  تو  پدران  بر  و  تو  بر  خدا  درود 

همراه  به  که  شهیدانى  بر  و  آنان  همه  بر  و  تو  بر  خدا  درود  هستند، 

بر  و  آنان  بر  و  تو  بر  خدا  درود  رسیدند،  شهادت  به  تو  پیشاپیش  و  تو 

فرزندت حضرت على اصغر که مصیت او و داغ او بر قلب نازنین تو نهاده شد.

خداوندا همانا من به وسیله تو به سوى تو توجه مى کنم، و به واسطه حضرت محّمد و 

ِدي َوَمـْوٰالَي، ِإْن کٰاَن َلـْم ُیِجْبـَك َبَدِني ِعْنـَد اْسـِتغٰاَثِتَك، َفَقْد  یـٰا َسـیِّ

نَّ َمـْن خٰاَلَفَك َعلٰی 
َ
نَّ اْلَحـقَّ َمَعَك، َوأ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َي، أَنا أ یـي َوَهواٰ

ْ
جٰاَبـَك َرأ

َ
أ

ُفوَز َفـْوزًا َعِظیمًا.
َ
ٰذِلـَك بٰاِطٌل، َفیـٰا َلْیَتني ُکْنـُت َمَعُکـْم َفأ

ْن ُیْلِحَقِني 
َ
َه َجـلَّ ِذْکُرُه ِفي ُذُنوِبـي، َوأ َل اللَّ

َ
ْن َتْسـأ

َ
ِدي أ ْسـَئُلَك یٰا َسـیِّ

َ
َفأ

َعُکْم في ُذُنوِبي،  ْن ُیَشـفِّ
َ
ـفٰاَعِة، َوأ َذَن َلُکْم ِفي الشَّ

ْ
ْن َیأ

َ
ِبُکْم َوِبِشـیَعِتُکْم، َوأ

ِذي َیْشـَفُع ِعْنـَدُه ِإّال ِبِإْذِنِه). ـُه قاَل َجـلَّ ِذْکُرُه: (َمْن َذا الَّ َفِإنَّ

اْلُمِقیِمیـَن  َواْلَمٰالِئَکـِة  ْوٰالِدَك 
َ
َوأ آبٰاِئـَك  َوَعلـٰی  َعَلْیـَك  ـُه  اللَّ ـی  َصلَّ

ِء  ـَهداٰ ْجَمِعیـَن، َوَعَلـی الشُّ
َ
ـَه َعَلْیـَك وَعَلْیِهـْم أ ـی اللَّ فـي َحَرِمـَك، َصلَّ

ـُه َعَلْیـَك َوَعَلْیِهـْم،  ـی اللَّ ِذیـَن اْسَتْشـَهُدوا َمَعـَك َوَبْیـَن َیَدْیـَك، َصلَّ الَّ

ـِذي ُفِجْعَت ِبِه. ِن اْالَْصَغـِر، َالَّ َوَعلـٰی َوَلِدَك َعِلـيِّ

ٍد  ْمـُت ِبُمَحمَّ ْهـُت ِإَلْیـَك، َوَقـْد َتَحرَّ ُهـمَّ ِإنِّي ِبـَك َتَوجَّ سـپس بگـو: أللَّ
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خاندان پاکش حرمتى یافته ام، و به وسیله آنان به سوى تو روى مى آورم و آنان را به درگاه تو شفیع مى آورم و به 

محّمد و آل محّمد به درگاه تو توّسل مى جویم تا ادا کنى از طرف من فریضه  و َدین مرا، و بزدایى غم و اندوه مرا ،

و فرج مرا متصل به فرج و گشایش کار آنان قرار دهى.

اى خدا، معبود شایسته اى جز تو نیست، پرده از کار من کنار مزن، زشتى هاى مرا ظاهر مساز، به ترسم 

ایمنى بخش و لغزشم را نادیده گیر. خداوندا مرا بازگردان با رستگارى و پیروزى و موفقیت در حالى که از 

عمل من خشنود گشته اى و دعایم را اجابت نموده اى، اى خداوند بزرگوار. 

خداوند. رحمت  و  تو  بر  سالم 

بر  سالم  مؤمنان،  فرمانرواى  و  امیر  بر  سالم 

صّدیق  حسین  امام  بر  سالم  منّزه،  و  پاك  حسن  امام  بر  سالم  زهرا،  فاطمه  حضرت 

على،  بن  محّمد  حضرت  بر  سالم  الحسین،  بن  على  حضرت  بر  سالم  شهید، 

ـْلُت  َوَتَوسَّ ِإَلْیـَك،  ِبِهـْم  َواْسَتْشـَفْعُت  ِإَلْیـَك،  ِبِهـْم  ْهـُت  َوَتَوجَّ َوِعْتَرِتـِه، 

ـي،  َج َغمِّ ـي ُمْفَتَرِضـي َوَدْیِنـي، َوُتَفـرِّ ـٍد، ِلَتْقِضـَي َعنِّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ِبُمَحمَّ

َوَتْجَعـَل َفَرِجـي َمْوُصـوًال ِبَفَرِجِهْم.

سـپس دسـتهایت را بـاال ببـر بـه حـّدى کـه زیـر بغل هایـت دیـده شـود و 
: بگو

َوآِمـْن  َعْوَرِتـي،  َوٰالُتْبـِد  َسـْتِري،  ٰالَتْهِتـْك  ْنـَت، 
َ
أ ِإّال  ِإَلـَه  ٰال  ـُه  َاللَّ یـٰا 

ْقِلْبِنـي ُمْفِلحـًا ُمْنِجحـًا َقـْد َرِضیـَت 
َ
ُهـمَّ أ ِقْلِنـي َعْثَرِتـي. أللَّ

َ
َرْوَعِتـي، َوأ

یـُم. اْلَکِر ـُه  َاللَّ یـٰا  َدْعَوتـي،  َواْسـَتَجْبَت  َعَمِلـي، 

ِه. ـٰالُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَّ سـپس بگو: َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی فاِطَمَة  ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعلٰی أ سـپس آغاز کن و بگو: َالسَّ

یِق  دِّ ـٰالُم َعَلـی اْلُحَسـْیِن الصِّ ، َالسَّ ِکيِّ ـٰالُم َعَلـی اْلَحَسـِن الزَّ ِء، َالسَّ ْهـراٰ الزَّ

 ، ـِد ْبِن َعِليٍّ ـٰالُم َعلٰی ُمَحمَّ ـٰالُم َعلٰی َعِليِّ ْبِن اْلُحَسـْیِن، َالسَّ ـِهیِد، َالسَّ الشَّ
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سالم  جعفر،  بن  موسى  حضرت  بر  سالم  محّمد،  بن  جعفر  حضرت  بر  سالم 

بر  سالم  على،  بن  محّمد  حضرت  بر  سالم  الرضا،  موسى  بن  على  حضرت  بر 

امام  بر  سالم  على،  بن  حسن  حضرت  بر  سالم  محّمد،  بن  على  حضرت 

و  پاك  پدران  بر  و  او  بر  خدا  درود  زمین،  در  خدا  حجت  و  خداوند  حق  به  کننده  قیام 

باد. آنان  همۀ  بر  فراوان  سالم  و  خلق اند  راهنمایان  که  او  پاکیزه 

بارپروردگارا، اى خداوند، اى بخشنده، اى بخشنده، اى بلندمرتبه، اى با عظمت، اى یکتا، اى مقصود، اى 

یگانه، اى تک، اى شنوا، اى بسیار دانا، اى دانا، اى بزرگ مرتبه، اى صاحب کبریایى، اى صاحب جاللت، اى 

نیکو، اى بردبار، اى نیرومند، اى شکست ناپذیر، اى صاحب عّزت، اى امان دهنده، اى مراقب، اى جبران کننده، 

اى بلندمرتبه،اى مددکار، اى بسیار مهربان، اى بسیار نعمت دهنده، اى بسیار توبه پذیر، اى برانگیزاننده، اى 

میراث برنده، اى ستوده، اى باشکوه، اى پرستش شده، اى وجوددارنده، اى آشکار به آثار، اى پنهان به ذات، اى اّول 

ـٰالُم  ـٰالُم َعلٰی ُموسـٰی ْبِن َجْعَفٍر، َالسَّ ٍد، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َجْعَفِر ْبـِن ُمَحمَّ َالسَّ

ـٰالُم  ، َالسَّ ـِد ْبـِن َعِليٍّ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ ضـٰا َعِلـيِّ ْبـِن ُموسـی، َالسَّ َعَلـی الرِّ

ـٰالُم َعَلی  ، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلـيٍّ ـٍد، َالسَّ َعَلـی َعِلـيِّ ْبـِن ُمَحمَّ

ُه َعَلْیـِه وَعلٰی  ـی اللَّ ْرِضِه، َصلَّ
َ
ِه فـي أ ـِة اللَّ ـِه، َوُحجَّ مـٰاِم اْلقٰاِئـِم ِبَحـقِّ اللَّ اْالِ

َم َتْسـِلیمًا َکِثیرًا. یَن، َوَسـلَّ ِبیَن الّطاِهِر یِّ آبٰاِئـِه الّراِشـِدیَن الطَّ

 سپس شش رکعت نماز، دو رکعت دو رکعت بخوان در هر رکعت سورۀ حمد 
یک مرتبه و سورۀ «قل هو الله احد» صد مرتبه، و بعد از فارغ شدن از آن بگو:

َحـُد 
َ
ـُه یـٰا َرْحمـٰاُن یـٰا َرْحمـٰاُن، یـٰا َعِلـيُّ یـٰا َعِظیـُم، یـٰا أ ُهـمَّ یـٰا َاللَّ للَّ

َ
أ

ُر،  یـٰا َصَمـُد، یٰا َفـْرُد یٰا ِوْتـُر، یٰا َسـِمیُع یـٰا َعِلیُم یـٰا عٰاِلُم، یـٰا َکِبیُر یـٰا ُمَتَکبِّ

ُز، یـٰا ُمْوِمُن یٰا  یُز یـٰا ُمَتَعـزِّ ، یـٰا َعِز یـٰا َجِلیـُل یـٰا َجِمیـُل، یٰا َحِلیـُم یٰا َقـِويُّ

ُمَهْیِمـُن، یـٰا َجّباُر یٰا َعِلـيُّ یٰا ُمِعیُن، یٰا َحّنـاُن یٰا َمّناُن یٰا َتّواُب، یـٰا بٰاِعُث یٰا 

ُل  وَّ
َ
ِرُث، یـٰا َحِمیـُد یٰا َمِجیُد یٰا َمْعُبـوُد، یٰا َمْوُجوُد، یٰا ظٰاِهُر یـٰا بٰاِطُن، یٰا أ واٰ
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بدون ابتدا، اى آخر بدون انتها، اى زنده، اى پاینده، اى صاحب بزرگى و بزرگوارى، اى صاحب عّزت و سلطنت،

محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  نام هایت  همه  حّق  به  و  خداوند  اى  نام ها  این  حّق  به  مى خواهم  تو  از 

من  که  تنگى  و  بیچارگى  و  گرفتارى  و  غّمى  و  اندوه  هر  من  از  سازى  برطرف  و  فرستى  درود 

و  را  محّبتم  من  براى  گردانى  آسان  و  برسانى  آرزو  به  مرا  و  کنى  ادا  مرا  َدین  و  هستم  آن  در 

را  خواهشم  و  برسانى  مطلوبم  و  هدفم  به  مرا  شتابان  و  سریع  و  را،  ارادتم  من  براى  سازى  میّسر 

نمایى. جمع  برایم  را  آخرت  و  دنیا  خیر  و  بیفزایى،  رغبتم  و  میل  فوق  و  کنى  عطا  را  درخواستم  و 

ـْلطٰاِن، السُّ ِة َوَ ِم، َویٰا َذا اْلِعزَّ ْکراٰ یـٰا آِخـُر، یٰا َحيُّ یٰا َقیُّوُم، یٰا َذا اْلَجـٰالِل َواْالِ

َي  ْن ُتَصلِّ
َ
هـٰا، أ ْسـمٰاِئَك ُکلِّ

َ
ـُه، َوِبَحقِّ أ ْسـَئُلَك ِبَحـقِّ ٰهِذِه اْالَْسـمٰاِء یٰا َاللَّ

َ
أ

ـي ُکلَّ َهـمٍّ َوَغـمٍّ َوَکـْرٍب َوُضرٍّ  َج َعنِّ ْن ُتَفـرِّ
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ِتي،  َل لي َمَحبَّ ِتي، َوُتَسـهِّ ْمِنیَّ
ُ
َغِني أ ي َدْیِني، َوُتَبلِّ َوِضیـٍق أَنا ِفیِه، َوَتْقِضَي َعنِّ

یعًا عٰاِجـًال، َوُتْعِطَیِنـي  َدِتـي، َوُتوِصَلِنـي ِإلـٰی ُبْغَیِتـي َسـِر ـَر لـي ِإراٰ َوُتَیسِّ

ِخَرِة.(۱) ْنیـٰا َواْالٰ یَدِني َفْوَق َرْغَبِتي، َوَتْجَمَع َخْیَر الدُّ َلِتي، َوَتِز
َ
ُسـْولي َوَمْسـأ

ݒ ݐ  ݔ   ݓ   ݕ  ݑ  ݔ (۶) ݐ
عبـد اللـه بـن سـنان گویـد: در روز عاشـورا خدمـت موالیـم امـام صادق7 
رسـیدم، ایشـان را بـا چهـره گرفتـه و ظاهـری اندوهگیـن دیـدار نمـودم در حالی 
کـه اشـک های ایشـان همچـون مرواریدی ریـزان از دیـدگان جاری بـود، عرض 
کـردم: ای فرزنـد رسـول خـدا، گریـه شـما بـرای چیسـت، خـدا چشـم شـما را 

نسـازد؟ گریان 
امام7 به من فرمود:

۱. اقبال االعمال: ص۴۶.

۱۴۶ 
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به  على8  بن  حسین  امروز  مثل  در  نمى دانى  آیا  غافلى،  آیا   
شهادت رسیده است؟

عرض کردم: ای سرور من، نظر شما دربارۀ روزۀ امروز چیست؟ فرمود: 
بدون اینکه از شب نّیت کنى روزه بگیر، و بدون اینکه مسرور 
باشى افطار کن، و آن روز را روزة کامل نگیر، و یک ساعت بعد 
از نماز عصر با نوشیدن مقدارى آب افطار کن، همانا در آن ساعت 
هجوم  و  حمله  و  فرونشست  خدا9  رسول  خاندان  بر  جنگ 
ایشان  موالیان  و  بیت  اهل  از  نفر  سى  که  حالى  در  شد  برطرف 
کشته شده بودند و روى زمین افتاده بودند که بر رسول خدا9 
بسیار گران بود و دشوار، و اگر ایشان در آن روز زنده بودند خود 

صاحب عزاى آنان بودند.
در این هنگام امام صادق7 گریسـتند به حّدی که محاسـن شـریف ایشـان 

با اشـک دیدگانشـان خیس شد، سـپس فرمود: 
همانا خداوند تبارك و تعالى هنگامى که نور را آفرید آن را در 
روز جمعه تقدیرى در اّولین روز از ماه رمضان آفرید و ظلمت را 
در روز چهارشنبه روز عاشورا یعنى دهم محرم تقدیرى آفرید و 

براى هر کدام از آن ها راه و روشى قرار داد.
اى عبد اهللا بن سنان، بدان بهترین کارى که در امروز انجام مى دهى 
کردم:  عرض  ـ  نمایى  تسّلب  و  بپوشى  پاکى  لباس  که  است  این 
تسّلب چیست؟ فرمود: دکمه پیراهن را مى گشایى و آستین ها را 

باال مى زنى مانند هیئت صاحبان مصیبت ـ ،
سپس به زمین بى آب وعلف یا مکانى که کسى تو را نبیند یا منزل 
خالى و یا جاى خلوتى، هنگامى که روز باال آمده، مى روى، چهار 
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خداوندا فاجران را عذاب کن که با رسول تو دشمنى نمودند و او را به مشّقت و رنج انداختند و با اولیاى 

تو جنگیدند و غیر تو را پرستیدند و حرام تو راحالل شمردند. پیشواى آن ها و پیروانشان را و کسانى را که 

رکعت نماز با رکوع و سجده و خشوع نیکو بجا مى آورى و بین 
هر دو رکعت سالم مى دهى، در رکعت اول سورة حمد و «قل یا 
ایها الکافرون» و در رکعت دوم، سورة حمد و «قل هو اهللا احد» 
مى خوانى، در دو رکعت بعدى، در رکعت اّول سورة حمد و سورة 
احزاب و در رکعت دوم سورة حمد و «اذا جاءك المنافقون» و یا 
آن چه برایت ممکن باشد از قرآن مى خوانى، سپس سالم مى دهى، 
  آن گاه صورت به طرف قبر امام حسین7 و آرامگاه شریف آن 
حضرت مى نمایى و در نزد خود قتلگاه آن حضرت و همراهانش 
از فرزندان و اهل و عیال را در نظر بگیر، بر آن حضرت سالم 
کن و بر او درود فرست و قاتل آن حضرت را لعنت کن و از افعال 
آن ها بیزارى بجو، خداوند با این عمل درجات تو را در بهشت باال 

مى برد و گناهان تو را فرومى ریزد.
سپس چند قدمى در آن محّلى که هستى راه برو و در آن حال بگو:

ْمِرِه. ِه َوَتْسِلیمًا ِالَ ِجُعوَن)، ِرضًا ِبَقضٰاِء اللَّ ِه َوِإّنا ِإَلْیِه راٰ (ِإّنا ِللَّ

و باید در آن حال اثر غم و اندوه بر چهره ات ظاهر باشد، و زیاد یاد 
خدا نما و کلمه استرجاع بر زبان جارى کن، آنگاه پس از این چند 
قدم برداشتن در محّلى که در آنجا نماز بجاى آوردى بایست و بگو:

ْوِلیٰاَئـَك، 
َ
ُبـوا أ وا َرُسـوَلَك، َوحٰاَر ِذیـَن شـٰاقُّ ِب اْلَفَجـَرَة، َالَّ ُهـمَّ َعـذِّ للَّ

َ
أ

ْتبـٰاَع، َوَمـْن  وا َمحٰاِرَمـَك، َواْلَعـِن اْلقـٰاَدَة َواْالَ َوَعَبـُدوا َغْیـَرَك، َواْسـَتَحلُّ
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۳. «وحاَدت»، خ. ۲. «أهل بیت محّمٍد»، خ  ۱. «معهم»، خ 

از آن ها بودند، خدعه نمودند و خود را با آن ها قرار دادند یا به فعل آن ها راضى بودند لعنت کن لعنت فراوان.

و  بده  قرار  آنان  بر  و  او  بر  را  رحمتت  و  درود  فرما،  تعجیل  السالم  علیهم  محّمد  آل  فرج  در  خداوندا 

را)  شده اى  بسته  و  مشکل  (هر  آنان  براى  و  بخش،  رهایى  منکر  کافران  و  گمراه  منافقین  چنگ  از  را  آن ها 

جانب  از  آنان  براى  بده  قرار  و  نزدیک،  گشایش  و  راحتى  آنان  براى  کن  آماده  و  آسانى،  گشودن  بگشاى 

آنان. دشمن  و  تو  دشمن  بر  دهد  یارى  را  آن ها  که  قدرتى  و  سلطنت  خود 

خداوندا همانا بسیارى از اّمت نسبت به نگهبانان دین ائّمه طاهرین علیهم السالم نصب عداوت نمودند 

و  کردند  رها  را  سنت  و  کتاب  و  گردیدند  ستمگر  پیشوایان  مالزم  و  ورزیدند  کفر  (توحید)  کلمه  به  و 

نمودند،  عدول  فرمودى  امر  دو  آن  به  تمّسک  و  وعترت)  قرآن  (یعنى  دو  آن  اطاعت  به  که  حبلى  دو  از 

تحریف  را  کتاب  و  نمودند  یارى  و  مساعدت  را  احزاب  و  شدند  منحرف  مقصد  از  و  میراندند  را  حق  پس 

کردند  برخورد  آن  به  که  هنگامى  باطل  به  و  کردند  انکار  رسیدند  آن  به  که  هنگامى  را  حق  و  کردند 

َکِثیـرًا. َلْعنـًا  ِبِفْعِلِهـْم  َرِضـَي  ْو 
َ
أ َمَعُهـْم،  ْوَضـَع 

َ
َوأ َفَخـبَّ  ِمْنُهـْم(۱)،  کٰاَن 

ِتَك َعَلْیـِه َوَعَلْیِهْم،  ـٍد(۲)، َواْجَعـْل َصَلواٰ ْل َفـَرَج آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َوَعجِّ للَّ
َ
أ

یـَن، َواْلَکَفـَرِة اْلجٰاِحِدیـَن،  ْیـِدي اْلُمنٰاِفِقیـَن اْلُمِضلِّ
َ
َواْسـَتْنِقْذُهْم ِمـْن أ

یبـًا، َواْجَعـْل َلُهْم  ِتْح َلُهـْم َرْوحـًا َوَفَرجًا َقِر
َ
َواْفَتـْح َلُهـْم َفْتحـًا َیِسـیرًا، َوأ

ِهـْم ُسـْلطٰانًا َنِصیرًا. َك َوَعُدوِّ ِمـْن َلُدْنـَك َعلـٰی َعـُدوِّ

سپس دست هایت را باال ببر و با این دعا نیایش کن و در حالى که 
به دشمنان آل محّمد: اشاره مى کنى، بگو

ِة، َوَکَفَرْت  ِئمَّ ِة نٰاَصَبِت اْلُمْسـَتْحَفِظیَن ِمـَن اْالَ مَّ ُهـمَّ ِإنَّ َکِثیـرًا ِمَن اْالُ للَّ
َ
أ

َة،  ـنَّ السُّ َلَمـِة، َوَهَجـَرِت اْلِکتـٰاَب َوَ ِباْلَکِلَمـِة، َوَعَکَفـْت َعَلـی اْلقـٰاَدِة الظَّ

ـِك ِبِهمـٰا،  َمسُّ التَّ َمـْرَت ِبطٰاَعِتِهمـٰا، َوَ
َ
َذْیـِن أ َوَعَدَلـْت َعـِن اْلَحْبَلْیـِن اللَّ

َفِت  َب، َوَحرَّ ِت األَْْحـزاٰ ، َوجـٰاَرْت(۳) َعـِن اْلَقْصِد، َومـٰاَالَ مٰاَتـِت اْلَحـقَّ
َ
َفأ

ا اْعَتَرَضهٰا،  ـَکْت ِباْلبٰاِطـِل َلمَّ اْلِکتـٰاَب، َوَکَفَرْت ِباْلَحقِّ َلّما جٰاَئهٰا، َوَتَمسَّ
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۱. «َو أْکِفْت»، خ.

بندگانت  بهترین  و  پیامبرت  اوالد  و  نمودند،  گمراه  را  تو  وخلق  ساختند  ضایع  را  تو  حّق  و  نمودند،  تمّسک 

کشتند. را  وحى ات  و  حکمت  وارثان  و  علمت  دارندگان  و 

نما  متزلزل  را  رسولت  بیت  اهل  و  رسول  دشمنان  و  دشمنانت  قدم هاى  خداوندا 

قواى  در  و  بزن  هم  به  را  آنان  وحدت  و  نما،  کند  را  آنان  اسلحه  و  کن  خراب  را  آنان  دیار  و 

آور،  فرود  ایشان  بر  را  بّرانت  شمشیر  و  فرما،  سست  را  آن ها  نیرنگ  کن،  ایجاد  شکست  آنان 

ساز،  کن  ریشه  عذاب  با  و  نما،  فراگیر  بال  به  را  آنان  و  کن،  رها  آنان  سوى  به  را  نابودکننده ات  سنگ  و 

هالك  را  دشمنانت  آن  با  که  فرما  سخت  بسیار  بالهاى  و  قحطى  گرفتار  و  کن  عذاب  سخت  عذابى  با  و 

هستى. مجرمین  از  کیفر  و  انتقام  صاحب  تو  که  مى نمایى، 

حیران  زمین  روى  در  پیامبرت  عترت  و  شده  تعطیل  تو  احکام  و  گشته  تباه  تو  سّنت  همانا  خداوندا 

گردیدند، خداوندا حق و اهل آن را کمک کن و باطل و اهل آن را نابود گردان و بر ما به نجات مّنت بگذار 

ده،  قرار  ردیف  یک  در  خود  اولیاى  فرج  با  را  آن  و  نما  تعجیل  ما  فرج  در  و  فرما  هدایت  ایمان  سوى  به  و 

ـَك، َوِخَیَرَة ِعبٰاِدَك،  ْوٰالَد َنِبیِّ
َ
ْت َخْلَقـَك، َوَقَتَلْت أ َضلَّ

َ
ـَك، َوأ َعـْت َحقَّ َوَضیَّ

َوَحَمَلـَة ِعْلِمَك، َوَوَرَثـَة ِحْکَمِتَك َوَوْحِیَك.

ْهِل َبْیِت َرُسـوِلَك. 
َ
ِء َرُسـوِلَك َوأ ْعداٰ

َ
ِئـَك َوأ ْعداٰ

َ
َم أ ْقـداٰ

َ
ُهـمَّ َفَزْلـِزْل أ للَّ

َ
أ

ْخـِرْب ِدیٰاَرُهـْم، َواْفُلـل(۱) ِسـالَحُهْم، َوخٰاِلـْف َبْیـَن َکِلَمِتِهـْم، 
َ
ُهـمَّ َوأ للَّ

َ
أ

ْبُهـْم ِبَسـْیِفَك اْلقٰاِطـِع،  َکْیَدُهـْم، َواْضِر ْوِهـْن 
َ
ْعضٰاِدِهـْم َوأ

َ
َوُفـتَّ فـي أ

ِب َقّمًا،  ُهـْم ِباْلَعذاٰ ُهْم ِباْلَبـٰالِء َطّمًا، َوُقمَّ َواْرِمِهـْم َبَحَجِرَك الّداِمـِغ، َوُطمَّ

ْهَلْکـَت ِبهٰا 
َ
تي أ ـِنیَن َواْلَمُثـٰالِت الَّ بـًا ُنْکـرًا، َوُخْذُهـْم ِبالسِّ ْبُهـْم َعذاٰ َوَعذِّ

َئـَك، ِإنََّك ُذو ِنْقَمـٍة ِمَن اْلُمْجِرِمیَن. ْعداٰ
َ
أ

َك ِفي اْالَْرِض  َلٌة، َوِعْتـَرَة َنِبیِّ ْحکٰاَمَك ُمَعطَّ
َ
َتَك ضٰاِئَعٌة، َوأ ُهـمَّ ِإنَّ ُسـنَّ للَّ

َ
أ

ْهَلُه، َوُمـنَّ َعَلْینٰا 
َ
ْهَلُه، َواْقَمـِع اْلبٰاِطـَل َوأ

َ
ِعـِن اْلَحـقَّ َوأ

َ
ُهـمَّ َفأ للَّ

َ
هٰاِئَمـٌة. أ

ْوِلیٰاِئَك، 
َ
ـْل َفَرَجنـٰا، َواْنِظْمُه ِبَفـَرِج أ یمٰاِن، َوَعجِّ جـٰاِة، َواْهِدنـٰا ِإَلـی اْالِ ِبالنَّ
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بده. قرار  میهمان  آنان  براى  را  ما  و  محبوب  ما  براى  را  آنان 

خداوندا کسى که روز قتل پسر پیامبر و برگزیده ات را عید قرار داده و بدان سبب اظهار خوشحالى و 

شادمانى مى کند هالك گردان و آخر آنان را مؤاخذه کن همان طور که اّول آنان را مؤاخذه نمودى، خداوندا 

را  آنان  زمامداران  و  پیروان  و  چندان کن  دو  پیامبرت  بیت  اهل  به  ستمگران نسبت  بر  را  کیفرت  و  عذاب 

فرما. نابود  را  ایشان  مدافعان  و  حمایتگران  و  گردان  هالك 

ایشان)  (حق  که  عترتى  کن،  چندان  دو  پیامبرت  عترت  بر  را  خود  برکات  و  رحمت  و  درود  خداوندا 

آنان  کلمۀ  خداوندا  بودند.  مبارکه  طّییه  شجره  باقیمانده  که  حالى  در  زیستند  خائف  و  گشت  ضایع 

تاریکى هاى  و  گرفتارى  و  بال  خداوندا  گردان،  پیروز  را  آنان  برهان  و  حّجت  و  بده  قرار  همه  فوق  را 

و  اطاعت  بر  را  خودت  گروه  و  حزب  و  ایشان  شیعیان  دل هاى  و  کن  برطرف  آنان  از  را  غم  و  اباطیل 

اذیت ها  بر  شکیبایى  و  صبر  و  نما  مدد  را  آنان  و  گردان  ثابت  ایشان  دوستى  و  ارادت  و  نصرت  و  والیت 

َواْجَعْلُهـْم َلنـٰا ُوّدًا(۱)، َواْجَعْلنـٰا َلُهـْم َوْفـدًا.

َك َوِخَیَرِتَك ِعیدًا، َواْسـَتَهلَّ  ْهِلـْك َمْن َجَعَل َیْوَم َقْتـِل اْبِن َنِبیِّ
َ
ُهـمَّ َوأ للَّ

َ
أ

ُهمَّ  ْضِعـِف اللَّ
َ
َلُهـْم، َوأ  وَّ

َ
َخـْذَت أ

َ
ِبـِه َفَرحـًا َوَمَرحـًا، َوُخـْذ آِخَرُهْم َکمـٰا أ

ْشـیٰاَعُهْم 
َ
ْهِلْك أ

َ
ـَك، َوأ ْهِل َبْیـِت َنِبیِّ

َ
ــْنِکیَل َعلـٰی ظٰاِلِمـي أ التَّ َب َوَ اْلَعـذاٰ

ِبـْر(۲) ُحمٰاَتُهـْم َوَجمٰاَعَتُهْم.
َ
َوقٰاَدَتُهـْم، َوأ

ـَك،  ِتـَك َوَرْحَمَتـَك َوَبَرکٰاِتـَك َعلـٰی ِعْتـَرِة َنِبیِّ ُهـمَّ َوضٰاِعـْف َصَلواٰ للَّ
َ
أ

َبـِة الّزاِکَیِة(۴)  یِّ ـَجَرِة الطَّ ـِة(۳) الشَّ ِة، َبِقیَّ َاْلِعْتـَرِة الّضاِئَعـِة اْلخٰاِئَفـِة اْلُمْسـَتَذلَّ

َتُهـْم، َواْکِشـِف اْلَبـٰالَء  ْفِلـْج ُحجَّ
َ
ُهـمَّ َکِلَمَتُهـْم، َوأ ْعـِل اللَّ

َ
اْلُمبٰاَرَکـِة، َوأ

ْت ُقُلوَب ِشـیَعِتِهْم  بٰاِطیـِل َواْلَعمـٰی(۵) َعْنُهْم، َوَثبِّ َء، َوَحنـٰاِدَس اْالَ واٰ َواْلـالِّ

ِعْنُهـْم 
َ
َوِحْزِبـَك َعلـٰی طٰاَعِتِهـْم(۶) َو ِوالَیِتِهـْم َوُنْصَرِتِهـْم َوُمواالِتِهـْم، َوأ

ٍة ِمَن»، خ. ۳. «َبِقیَّ ْد»، خ  یِّ
َ
۲. «َوأ ۱. «ِرْدءا»، خ 

۶. «َطاَعِتَك»، خ. »، خ  ۵. «اْلَغمَّ ِة»، خ  کیَّ ۴. «الزَّ
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۳. سورۀ نور، آیۀ۵۵. ۲. «َوُنْصَرَتُهْم»، خ  ۱. « َمْحُشوَدًة»، خ 

 ِمْنـَك ِإّال ِإَلْیَك.
َ
ـُه ٰال َمْلَجـأ نَّ

َ
ِبأ

ْوقاتًا 
َ
ّیامًا َمْشـُهوَدًة، َوأ

َ
ْبـَر َعَلی اْالَذٰی ِفیَك، َواْجَعـْل َلُهْم أ َواْمَنْحُهـُم الصَّ

َمْحُمـوَدًة(۱) َمْسـُعوَدًة، ُتوِشـُك ِفیهـٰا َفَرَجُهـْم، َوُتوِجـُب ِفیهـٰا َتْمِکیَنُهـْم 

ْوِلیٰاِئـَك فـي ِکتٰاِبـَك اْلُمْنـَزِل، َفِإنَّـَك ُقْلَت  َوَنْصَرُهـْم(۲)، َکمـٰا َضِمْنـَت ِالَ

ِذیـَن آَمُنـوا ِمْنُکـْم َوَعِمُلـوا الّصاِلحـٰاِت  ـُه الَّ : (َوَعـَد اللَّ َوَقْوُلـَك اْلَحـقُّ

َننَّ  ِذیـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َوَلُیَمکِّ ُهْم ِفـي اْالَْرِض َکَمـا اْسـَتْخَلَف الَّ َلَیْسـَتْخِلَفنَّ

ْمنـًا 
َ
أ َخْوِفِهـْم  َبْعـِد  ِمـْن  ُهـْم  َلنَّ َوَلُیَبدِّ َلُهـْم  اْرَتضـی  ـِذي  الَّ ِدیَنُهـُم  َلُهـْم 

َیْعُبُدوَنِنـي ٰال ُیْشـرُِکوَن بي َشـْیئًا)(۳).

ـرِّ ِإّال ُهـَو،  َتُهـْم، یـٰا َمـْن ٰال َیْمِلـُك َکْشـَف الضُّ ُهـمَّ َفاْکِشـْف ُغمَّ للَّ
َ
أ

الّراِجُع  َحُد یـٰا َحيُّ یـٰا َقیُّـوُم، َوأَنا یـٰا ِإَلهي َعْبـُدَك اْلخٰاِئـُف ِمْنـَك، َوَ
َ
یـٰا أ

ِجـُئ ِإلـٰی ِفنٰاِئـَك، َاْلعٰاِلـُم  ِإَلْیـَك، َالّسـاِئُل َلـَك، َاْلُمْقِبـُل َعَلْیـَك، َالّالٰ

از تو (و عذاب تو) نیست مگر به سوى خودت.

اوقات  و  مشهود  روزهاى  آنان  براى  بده  قرار  و  فرما،  مرحمت  آن ها  به  را  خودت  راه  در  آزار ها  و 

پیروزى  و  قدرتمندى  باعث  و  گرداند  نزدیک  را  ایشان  فرج  که  سعادت،  و  پربرکت  و  ستوده 

گفته اى  و  گردیده اى  ضامن  شده ات  نازل  کتاب  در  اولیائت  براى  که  طور  همان  شود  آنان 

وعده  داده اند  انجام  شایسته  کارهاى  و  آورده  ایمان  که  شما  از  کسانى  به  «خداوند  است:  حق  تو  گفتار  و 

آیین  و  دین  و  بخشید  خالفت  را  پیشینیان  که  گونه  آن  بخشد  خالفت  زمین  در  را  آنان  که  است  فرموده 

مرا  تا  سازد  برخوردار  امنیت  از  را  آن ها  ترس  از  بعد  و  دهد  توانایى  و  قدرت  پسندیده  ایشان  براى  که  را 

پرستش نمایند و چیزى را براى من شریک قرار ندهند».

دور  را  زیان  و  ضرر  نمى تواند  کسى  او  جز  آنکه  اى  کن،  برطرف  را  ایشان  غم  پس  خداوندا 

کننده  بازگشت  و  بیمناکم  تو  از  که  تو ام  بندة  من  معبود  اى  من  و  پاینده،  اى  زنده،  اى  یگانه،  اى  گرداند، 

پناهى  هیچ  که  مى دانم  و  گشته ام،  پناهنده  سرایت  دِر  به  و  آورده ام  روى  تو  به  تو ام،  گداى  تو ام،  سوى  به 
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ْکَمِل»، خ.
َ
۱. «َکأ

خداوندا دعاى مرا قبول فرما و بشنو اى معبود من آن چه را بلند گفتم و آهسته گفتم، و مرا قرار بده از 

کسانى که از عمل او خشنود گشتى و عبادت او را قبول فرمودى و به رحمت خویش او را نجات دادى، همانا تو 

بزرگوارى. و  عزیز 

محّمد  آل  و  محّمد  بر  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  انتها  و  ابتدا  خداوندا 

برکت  و  درود  برترین  و  کامل ترین  به  فرست  رحمت  محّمد  آل  و  محّمد  بر  و  ده  برکت 

اینکه به  مى فرستى  عرشت  حامالن  و  مالئکه ات  و  رسوالن  و  پیامبران  بر  که  رحمتى  و 

نیست. تو  جز  شایسته اى  معبود  هیچ 

بر  و  او  بر  تو  درود  که  ـ  محّمد  آل  و  محّمد  و  من  بین  خداوندا 

حسن  و  فاطمه  و  على  و  محّمد  شیعیان  از  مرا  و  مینداز  جدایى  ـ  باد  آنان 

خشنود  و  آنان  حبل  به  نمودن  تمّسک  و  من،  موالى  اى  بده،  قرار  آنان  برگزیده  و  پاك  ذریه  و  وحسین 

بزرگوارى.  و  بخشنده  تو  که  ببخشاى  من  بر  را  آنان  طریقه  پیمودن  و  آنان  راه  به  بودن 

َي، َواْجَعْلِني  ْل ُدعٰائي، َواْسـَمْع یـٰا ِإٰلهي َعٰالِنَیتـي َوَنْجـواٰ ُهـمَّ َفَتَقبَّ للَّ
َ
أ

ْنـَت 
َ
ْیَتـُه ِبَرْحَمِتـَك، ِإنَّـَك أ ـْن َرِضْیـَت َعَمَلـُه، َوَقِبْلـَت ُنُسـَکُه، َوَنجَّ ِممَّ

یُم. اْلَکِر یـُز  اْلَعِز

ـٍد، َوبـٰاِرْك َعلـٰی  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ًال َوآِخـرًا َعلـٰی ُمَحمَّ وَّ
َ
ُهـمَّ َوَصـلِّ أ للَّ

َ
أ

ْفَضِل مٰا 
َ
ْکَمـِل(۱) َوأ

َ
ٍد، ِبأ ـدًا َوآَل ُمَحمَّ ـٍد، َواْرَحْم ُمَحمَّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْنِبیٰاِئـَك َوُرُسـِلَك، َوَمٰالِئَکِتَك َوَحَمَلِة 
َ
ْمَت َعلٰی أ ْیـَت َوبٰاَرْکـَت َوَتَرحَّ َصلَّ

ْنَت.
َ
َعْرِشـَك ِبـٰال ِإَلـَه ِإّال أ

َعَلْیـِه  ُتـَك  َصَلواٰ ـٍد  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َوَبْیـَن  َبْیِنـي  ْق  َوٰالُتَفـرِّ ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

ٍد َوَعِليٍّ َوفٰاِطَمَة َواْلَحَسـِن  َوَعَلْیِهـْم، َواْجَعْلِنـي یٰا َمْوٰالَي ِمْن ِشـیَعِة ُمَحمَّ

ـَك ِبَحْبِلِهْم،  َمسُّ ِتِهـُم الّطاِهـَرِة اْلُمْنَتَجَبـِة، َوَهْب ِلـَي التَّ یَّ َواْلُحَسـْیِن َوُذرِّ

یٌم. ٌد َکِر یَقِتِهـْم، ِإنَّـَك َجـواٰ ضـٰا ِبَسـِبیِلِهْم، َواْالَْخـَذ ِبَطِر َوالرِّ
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۲. «َوُنْصَرِتِهْم»، خ .  ْجَنا»، خ  ۱. «َوَفرِّ

از   تو  به  مى برم  پناه 

اى آنکه حکم مى کند آنچه بخواهد و انجام 

مى دهد آنچه را اراده فرماید، تو حکم کردى، سپاس براى تو است در حالى که تو ستوده و پاداش دهنده اى پس 

اى  موالى من، در فرج آنان تعجیل فرما و فرج ما را به فرج آنان قرار بده، همانا تو عّزت آنان را بعد از ذّلت، و 

کثرت آنان را بعد از کمى، و ظاهرشدن آنان را بعد از گمنامى ضمانت کرده اى. اى راستگوتر از همه راستگویان 

مهربانان. همه  از  مهربان تر  اى  و 

را،  آرزویم  تحقق  کرمت،  و  جود  به  مى خواهم  زارى  و  ناله  با  تو  از  سرورم،  و  من  معبود  اى 

این  به  را  رساندنم  و  را،  روزهایم  در  افزایش  و  را،  عملم  زیاد  و  کم  پذیرش  و  را،  من  از  گذشت  و 

اطاعت  در  نمودند  اجابت  و  شدند  فراخوانده  که  کسانى  از  مرا  دهى  قرار  اینکه  و  مطهر،  حرم 

تو  که  دهى،  نشان  من  به  عافیت  با  زودتر  و  سریع تر  چه  هر  را  آن  و  ایشان،  یارى  و  ارادت  و  آنان 

توانایى. چیز  هر  بر 

ُکوَن 
َ
ْن أ
َ
ُعـوُذ ِبـَك أ

َ
سـپس سـر خـود را به سـوى آسـمان باال ببـر و بگو: أ

سـپس چهـره ات را بـر خـاك بمـال و بگـو: یـٰا َمـْن َیْحُکـُم مـٰا َیشـٰاُء 

ْل  ْنـَت َحَکْمَت، َفَلـَك اْلَحْمُد َمْحُمودًا َمْشـُکورًا، َفَعجِّ
َ
یُد أ َوَیْفَعـُل مٰا ُیِر

ِة،  لَّ َزُهْم َبْعـَد الذِّ یـٰا َمـْوٰالَي َفَرَجُهْم، َوَفَرَجنـٰا(۱) ِبِهـْم، َفِإنََّك َضِمْنـَت ِإْعزاٰ

ْصـَدَق الّصاِدِقیَن، 
َ
ـِة، َوِإْظهٰاَرُهْم َبْعـَد اْلُخُموِل، یٰا أ َوَتْکِثیَرُهـْم َبْعـَد اْلِقلَّ

الّراِحِمیـَن. ْرَحـَم 
َ
أ َویـٰا 

عـًا ِإَلْیَك ِبُجـوِدَك َوَکَرِمَك، َبْسـَط  دي، ُمَتَضرِّ ْسـَئُلَك یـٰا ِإَلهي َوَسـیِّ
َ
َفأ

ّیاِمي 
َ
یٰاَدَة فـي أ ـي، َوَقُبـوَل َقِلیِل َعَمِلـي َوَکِثیـِرِه، َوالزِّ جـٰاُوَز َعنِّ َملـي َوالتَّ

َ
أ

ْن ُیْدعی َفُیِجیـُب ِإلٰی طٰاَعِتِهْم  ْن َتْجَعَلِني ِممَّ
َ
َوَتْبلیغـي ٰذِلَك اْلَمْشـَهَد، َوأ

یعًا فـي عٰاِفَیـٍة، ِإنَّـَك  یبـًا َسـِر َیِنـي ٰذِلـَك َقِر ٰالِتِهـْم َوَنْصِرِهـْم(۲)، َوُتِر َوُمواٰ

َعَلی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.
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آن. از  بده  پناه  رحمتت  به  مرا  پس  نبسته اند،  امید  تو  ایام  به  که  باشم  کسانى  از  اینکه 

۱. مصبـاح المتهّجـد : ص۷۸۲ ، مـزار کبیر : ص۴۷۳ ، بحار األنـوار : ۳۰۳/۱۰۱ ح۴ ، مصباح الزائر : ص۲۶۱، 
مفتـاح الجّنـات : ۴۰۶/۳ ، الصحیفـة الصادقّیـة : ص۶۰۴ ، منهـاج العارفیـن : ص۳۷۴ ، إقبـال األعمـال : 

ص۴۲، وزاد المعـاد : ص۳۸۷ بـا تفاوتی اندک.

ِعْذِني یٰا ِإَلهـي ِبَرْحَمِتَك ِمـْن ٰذِلَك.
َ
ّیاَمـَك، َفأ

َ
ِذیـَن ٰال َیْرُجـوَن أ ِمـَن الَّ

ـ سپس امام صادق7 فرمودند: ـ
اى پسر سنان، همانا این عمل برتر است از چندین و چندین حج و 
چندین و چندین عمره که مستحبى به جاى آورى و مال و ثروت 
خود را در آن هزینه کنى و خود را در آن خسته نمایى و از اهل 

و عیالت جدا شوى.
بدان که خداوند تبارك و تعالى به کسى که این نماز را در این 
روز بجا آورد و این دعا را خالصانه بخواند و این عمل را از روى 
یقین و تصدیق انجام دهد ده خصلت عطا کند که از آن ها است 
اینکه از مرگ بد او را حفظ کند، از ناپسندها و ناخوش آیندها 
و فقر ایمن دارد و تا هنگام مرگ دشمن را بر او پیروز نگرداند، 
و از جنون و جذام و برص او را و فرزندانش را تا چهار نسل 
مصون دارد، و شیطان و اولیاء شیطان را بر او و نسل او تا چهار 

نسل مسلط نفرماید.
ابـن سـنان گویـد: بازگشـتم در حالی کـه می گفتـم: حمد و سـپاس خداوند 
را کـه بـر مـن بـا معرفـت و محبت شـما مّنـت نهـاد و از او می خواهم بـه لطف و 

رحمتـش کـه مـرا بر آنچـه واجب فرمـوده از اطاعت شـما یـاری نماید(۱) 



ݒ ݐ    
ݑ ݕ ݐݔ

۶۳۹

ت و  آن دو الزم ا م   ه  دو ن
۱ ـ چرا روز عاشورا روز برکت نامیده شده است؟

صدوق به سند خود از عبد الله بن فضل روایت کرده است که گفت:
به امام صادق7 عرض کردم: چرا عامه روز عاشورا را روز برکت نامیده اند؟

امام7 گریست و سپس فرمود:
هنگامى که امام حسین7 به شهادت رسید مردم در شام به یزید 
تقّرب مى جستند، اخبارى براى او جعل نمودند و بابت آن جوائز 
مالى دریافت مى کردند، و از آنچه براى او جعل کردند، اخبارى 
مربوط به این روز است و اینکه این روز، روز برکت است، تا 
و  شادى  به  مصیبت  و  حزن  و  گریه  و  جزع  از  آن  در  را  مردم 

سرور و تبّرك عدول دهند، خدا میان ما و ایشان حکم کند.(۱)

۲ـ بزرگداشت قبیله هایی از فرزندان قاتالن امام حسین7
در کتاب «اسرار االمامة» گوید: 

در شـام قبیله هایـی مـورد اکرام و احترام و تعظیم هسـتند، و بـرای آنان خیرات 
و صدقات برده می شـود:

از آن هـا قبیله بنوسـنان هسـتند، و آن ها اوالد کسـانی هسـتند که نیـزه ای را که 
بـر آن سـر مبارک امام حسـین7 بـر آن بود باال بـرده بودند.

از آن هـا قبیلـه بنوطشـت هسـتند و آن ها اوالد آن لعینی هسـتند که سـر مبارک 
امـام حسـین7 را در طشـت گذاشـته و پیش روی یزید ملعـون قرار داد.

از آن هـا قبیلـه بنـو نعـل هسـتند و آن ها اوالد کسـانی هسـتند که اسـب ها را بر 
۱. بحار األنوار : ۱۰۴/۱۰۱ ح۶ ، علل الشرائع : ۲۲۶ .
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جسـد مطهـر امـام حسـین7 دوانیدنـد در کربال و بقایـای آن نعل را نسـل اندر 
نسـل گرفتـه و حفـظ کردنـد و حلقـه ای از آن را تّیمنًا بـر در خانه هایشـان آویزان 

کردند.
از آن هـا قبیلـه بنومکّبـر هسـتند، و آنـان اوالد کسـانی هسـتند کـه وقتـی سـر 

مبـارک امـام حسـین7 را در شـام وارد کردنـد بـر آن تکبیـر گفتنـد.
[از آن هـا قبیلـه بنوفرزدجـی هسـتند، و آنـان اوالد کسـانی هسـتند کـه سـر 
مبـارک حضـرت امـام حسـین7 را در شـام](۱) از درب فـرزدج وارد کردنـد.

از آن هـا قبیلـه بنوقضیـت هسـتند، و آن هـا اوالد کسـانی هسـتند کـه چـوب 
خیـزران را بـه سـوی یزیـد بردنـد تـا بـا آن بـه لـب و دنـدان آن حضـرت بزنـد.

از آن هـا قبیلـه بنوفتح هسـتند، و آنان اوالد کسـانی هسـتند که «اّنـا فتحنا لک 
فتحـا مبینـا» خواندنـد بعد از عصری که امام حسـین7 را به شـهادت رسـاندند 
و بـا آن بـه فتـح یزیـد اشـاره نمودند. لعنـت [و عذاب شـدید](۲) پـروردگار بر او 

باد.(۳)

۱ و۲. عبارات بین دو کروشه، در «ب» نیست.
۳. اسرار االمامة: ص۳۷۸.
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ولّى  شیث،  حضرت  بر  سالم  آفریدگانش،  بین  از  خداوند  برگزیدة  آدم،  بر  سالم 

نوح،  بر  سالم  الهى،  حّجت  برپادارندة  ادریس،  جناب  بر  سالم  او،  شدة  انتخاب  و  خدا 

شد،  او  به  بسیار  کمک هاى  خداوند  طرف  از  که  هود  بر  سالم  دعایش،  در  شده  داده  پاسخ 

ابراهیم  بر  سالم  بخشید.   بزرگوارى  و  کرامت  تاج  او  به  خداوند  که  صالح  بر  سالم 

قربانى  خداوند  که  اسماعیل  بر  سالم  بخشید،  او  به  را  خود  ویژه  دوستى  و  خّلت  مقام  خداوند  که 

را  نبّوت  و  پیامبرى  خداوند  که  اسحاق  بر  سالم  نمود)،  آزاد  را  او  (و  داد  قرار  او  فِدیه  را  بهشت  از  بزرگى 

بر  سالم  بازگردانید،  وى  به  را  چشمانش  نور  رحمتش  با  خداوند  که  یعقوب  بر  سالم  داد،  قرار  او  نسل  در 

موسى  بر  سالم  بخشید.  نجات  چاه  از  را  او  عظمتش  به  خداوند  که  یوسف 

قا د اعی ا  خ  ݑ  روا  ݔ  ݑ ݐ ݔ (۷) ݐ
عّالمۀ مجلسی1 در «بحاراألنوار» می گوید: شیخ مفید1 روایت کرده است:

هـر گاه خواسـتی امـام حسـین7 را در روز عاشـورا زیـارت کنـی، نـزد آن 
حضـرت بایسـت، و بگـو :

ـٰالُم َعلٰی َشـْیٍث َوِليِّ  ِه ِمـْن َخِلیَقِتِه، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی آَدَم ِصْفـَوِة اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی ُنوٍح  ِتِه، َالسَّ ِه ِبُحجَّ یَس اْلقٰاِئِم ِللَّ ـٰالُم َعلـٰی ِإْدر ِه َوِخَیَرِتِه، َالسَّ اللَّ

ـِه ِبَمُعوَنِتِه،  ـٰالُم َعلٰی ُهـوِدِن اْلَمْمُدوِد ِمـَن اللَّ اْلُمجـٰاِب فـي َدْعَوِتِه، َالسَّ

ِهیَم  ـٰالُم َعلـٰی ِإْبراٰ َمِتِه، َالسَّ ـُه ِبَکراٰ َجُه اللَّ ـِذي َتوَّ ـٰالُم َعلـٰی صٰاِلِحِن الَّ َالسَّ

ـُه ِبِذْبٍح  ُه اللَّ ذي َفداٰ ـٰالُم َعلـٰی ِإْسـمٰاِعیَل الَّ ِتِه، َالسَّ ُه ِبُخلَّ ـِذي َحبـٰاُه اللَّ الَّ

َة في  ُبـوَّ ـُه النُّ ـِذي َجَعَل اللَّ ـٰالُم َعلـٰی ِإْسـحٰاَق الَّ ِتـِه. َالسَّ َعِظیـٍم ِمـْن َجنَّ

ـٰالُم  ـُه َعَلْیِه َبَصَرُه ِبَرْحَمِتِه، َالسَّ ذي َردَّ اللَّ ـٰالُم َعلـٰی َیْعُقوَب الَّ ِتـِه، َالسَّ یَّ ُذرِّ

ـٰالُم َعلٰی ُموَسـی  ـُه ِمَن اْلُجبِّ ِبَعَظَمِتِه.َالسَّ ـذي َنّجاُه اللَّ َعلٰی ُیوُسـَف الَّ

۱۴۷ 
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به  را  او  خداوند  که  هارون  بر  سالم  شکافت،  او  براى  خودش  نیروى  با  را  دریا  خداوند  که 

سالم  کرد،  پیروز  ُاّمتش  بر  را  او  خدا  که  شعیب  بر  سالم  گردانید،  مخصوص  خود  پیامبرى 

سلیمان  بر  سالم  پذیرفت.   اشتباهش  و  خطا  از  را  او  توبه  خدا  که  داود  بر 

و  بیمارى  از  خدا  که  اّیوب  بر  سالم  شدند،  فروتن  مقابلش  در  عّزتش،  واسطۀ  به  جّنیان  که 

سالم  کرد،  وفا   او  براى  را  وعده اش  خداوند  که  یونس  بر  سالم  بخشید،  بهبودش  گرفتارى 

و  محنت  در  که  زکریا  بر  سالم  کرد،  زنده  دوباره  مردن  از  پس  را  او  خداوند  که  ُعزیر  بر 

بر  سالم  داد،  منزلت  را  او  شهادتش  مقام  با  خدا  که  یحیى  بر  سالم  ورزید،  شکیبایى  اندوهش 

بود. الهى  کلمۀ  و  خدا  روح  که  عیسى 

مؤمنان  امیر  بر  سالم  است،  پروردگار  برگزیده  و  محبوب  که  محّمد  حضرت  بر  سالم    

زهرا،  فاطمۀ  حضرت  بر  سالم  شد،  او  ویژة  پیامبر  برادرى  که  طالب  ابو  فرزند  على  حضرت 

بود. او  جانشین  و  پدرش  وصّى  که  حسن  امام  محّمد  ابو  حضرت  بر  سالم  خدا،  رسول  دختر 

ُه  ـذي َخصَّ ـٰالُم َعَلی هـٰاُروَن الَّ ـُه اْلَبْحـَر َلـُه ِبُقْدَرِتـِه، َالسَّ ـذي َفَلـَق اللَّ الَّ

ـٰالُم  ِتِه، َالسَّ ـُه َعلٰی ُامَّ ـذي َنَصَرُه اللَّ ـٰالُم َعلٰی ُشـَعْیٍب الَّ تِـِه، َالسَّ ـُه ِبُنُبوَّ اللَّ

ـٰالُم َعلٰی ُسـَلْیمٰاَن  ـُه َعَلْیِه ِمـْن َخطیَئِتـِه. َالسَّ ـذي تـٰاَب اللَّ ُوَد الَّ َعلـٰی داٰ

ُه ِمْن  ـذي َشـفٰاُه اللَّ یُّوَب الَّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ ِتِه، َالسَّ ـْت َلُه اْلِجـنُّ ِبِعزَّ ـذي َذلَّ الَّ

ـٰالُم  ُه َلـُه َمْضُموَن ِعَدِتِه، َالسَّ ْنَجَز اللَّ
َ
ـذي أ ـٰالُم َعلـٰی ُیوُنَس الَّ ِتـِه، َالسَّ ِعلَّ

ّیـا الّصاِبِر في  ـٰالُم َعلٰی َزَکِر ُه َبْعـَد َمْیَتِتِه، َالسَّ ْحیـٰاُه اللَّ
َ
ذي أ ْیـٍر الَّ َعلـٰی ُعَز

ـٰالُم َعلٰی  ـُه ِبَشـهٰاَدِتِه، َالسَّ ْزَلَفُه اللَّ
َ
ـذي أ ـٰالُم َعلـٰی َیْحَیـی الَّ ِمْحَنِتـِه، َالسَّ

ـِه َوَکِلَمِتِه. ِعیسـٰی ُروِح اللَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
ـٰالُم َعلٰی أ ِه َوِصْفَوِتِه، َالسَّ ٍد َحِبیِب اللَّ ـٰالُم َعلٰی ُمَحمَّ َالسَّ

فٰاِطَمـَة  َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ ِتـِه،  ِبُاُخوَّ اْلَمْخُصـوِص  طٰاِلـٍب  بـي 
َ
أ ْبـِن  َعِلـيِّ 

ِبیـِه َوَخِلیَفِتِه.
َ
ٍد اْلَحَسـِن َوِصـيِّ أ بي ُمَحمَّ

َ
ـٰالُم َعلـٰی أ ِء اْبَنِتـِه، َالسَّ ْهـراٰ الزَّ
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که  کسى  بر  سالم  خدا)،  راه  (در  او  خون  ریختن  با  نمود  بزرگوارى  نفسش  که  حسین  امام  بر  سالم 

قرار  قبرش  خاك  در  را  شفا  خداوند  که  کسى  بر  سالم  کرد،  فرمانبردارى  آشکارا  و  پنهان  در  را  خدا 

سالم  است،  حتمى  شریفش  گنبد  زیر  در  دعاها  به  خداوند  پاسخگویى  و  اجابت  که  کسى  بر  سالم  داد، 

فرزند  بر  سالم  پیامبران،  آخرین  فرزند  بر  سالم  هستند.   او  نسل  از  اسالم  پیشوایان  و  امامان  که  کسى  بر 

فرزند  بر  سالم  زهرا،  فاطمۀ  حضرت  فرزند  بر  سالم  جانشینان،  سرور 

بهشتى  فرزند  بر  سالم  بهشت)،  در  مکان  (باالترین  المنتهى  سدرة  فرزند  بر  سالم  کبرى،  خدیجۀ 

صفا. و  زمزم  فرزند  بر  سالم  است،  آسایش  جایگاه  که 

شد،  حرمت  هتک  خیمه گاهش  که  کسى  بر  سالم  غلتید،  خونش  در  که  کسى  بر  سالم 

غریب  بر  سالم  کسا،  اصحاب  از  نفر  پنجمین  بر  سالم 

حرام زادگان،  دست  به  شده  کشته  بر  سالم  شهیدان،  شهید  بر  سالم  غریبان، 

گریستند. او  بر  آسمان  فرشتگان  که  کسى  بر  سالم  کربال،  ساکن  بر  سالم 

ـٰالُم َعلٰی  ذي َسـَمَحْت َنْفُسـُه ِبُمْهَجِتِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلی اْلُحَسـْیِن الَّ َالسَّ

ـفٰاَء  ُه الشِّ ـٰالُم َعلـٰی َمْن َجَعَل اللَّ ِه َوَعٰالِنَیــِتِه، َالسَّ َه في ِسـرِّ طٰاَع اللَّ
َ
َمـْن أ

ـٰالُم َعلـٰی َمِن  ِتـِه، َالسَّ جٰاَبـُة َتْحـَت ُقبَّ ـٰالُم َعلـٰی َمـِن اْالِ َبِتـِه، َالسَّ فـي ُتْر

ـٰالُم َعَلی اْبِن  ْنِبیـٰاِء، َالسَّ ـٰالُم َعَلی اْبِن خٰاَتـِم اْالَ ِتـِه. َالسَّ یَّ ـُة ِمـْن ُذرِّ ِئمَّ اْالَ

ـٰالُم َعَلی اْبِن  ِء، َالسَّ ْهـراٰ ـٰالُم َعَلـی اْبـِن فاِطَمـَة الزَّ ِد اْالَْوِصیـٰاِء، َالسَّ َسـیِّ

ـٰالُم َعَلی اْبِن  ـٰالُم َعَلی اْبـِن ِسـْدَرِة اْلُمْنَتهٰی، َالسَّ َخِدیَجـَة اْلُکْبـرٰی، َالسَّ

فٰا. الصَّ ـٰالُم َعَلی اْبـِن َزْمـَزَم َوَ وٰی، َالسَّ
ْ
ـِة اْلَمـأ َجنَّ

ـٰالُم َعَلـی اْلَمْهُتـوِك اْلِخبـٰاِء،  مـٰاِء، َالسَّ ـِل ِبالدِّ ـٰالُم َعَلـی اْلُمَرمَّ َالسَّ

یِب  ـٰالُم َعلـٰی َغِر ْهـِل اْلِکسـٰاِء، َالسَّ
َ
ْصحـٰاِب أ

َ
ـٰالُم َعلـٰی خٰاِمـِس أ َالسَّ

ْدِعیٰاِء،  ـٰالُم َعلـٰی َقِتیـِل اْالَ ِء، َالسَّ ـَهداٰ ـٰالُم َعلٰی َشـِهیِد الشُّ بـٰاِء، َالسَّ اْلُغَر

ـماِء. ـٰالُم َعلٰی َمـْن َبَکْتُه َمٰالِئَکُة السَّ َبـٰالَء، َالسَّ ـٰالُم َعلٰی سـٰاِکِن َکْر َالسَّ
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یِن،  ـٰالُم َعلـٰی َیْعُسـوِب الدِّ ْز ِکیـٰاُء، َالسَّ ُتـُه اْالَ یَّ ـٰالُم َعلـٰی َمـْن ُذرِّ َالسَّ

ِت. ـِة الّسـاداٰ ِئمَّ ـٰالُم َعَلـی اْالَ ِهیـِن، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َمنـٰاِزِل اْلَبراٰ َالسَّ

ـفٰاِه الّذاِبٰالِت،  ـٰالُم َعَلی الشِّ جٰاِت، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی اْلُجُیـوِب اْلُمَضرَّ َالسَّ

ِح اْلُمْخَتَلسـٰاِت،  ـٰالُم َعَلی اْالَْرواٰ ُفوِس اْلُمْصَطَلمٰاِت، َالسَّ ـٰالُم َعَلی النُّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلـی اْلُجُسـوِم الّشـاِحبٰاِت،  یـٰاِت، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی اْالَْجسـٰاِد اْلعٰاِر َالسَّ

عـٰاِت،  ـٰالُم َعَلـی اْالَْعضـٰاِء اْلُمَقطَّ مـٰاِء الّسـاِئٰالِت، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی الدِّ َالسَّ

ِت. ْسـَوِة اْلبـٰاِرزاٰ ـٰالُم َعَلی النِّ ُؤوِس اْلُمشـٰاٰالِت، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی الرُّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلـٰی آبٰاِئـَك  ـِة َربِّ اْلعٰاَلِمیـَن، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی ُحجَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ْبنٰاِئَك اْلُمْسَتْشـَهِدیَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َوَعلٰی أ یَن، َالسَّ الّطاِهِر

ـٰالُم َعَلْیَك َوَعَلـی اْلَمٰالِئَکِة اْلُمضٰاِجِعیَن. یَن، َالسَّ ِتَك الّناِصِر یَّ َوَعلٰی ُذرِّ

اْلَمْسـُموِم، ِخیـِه 
َ
أ َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ اْلَمْظُلـوِم،  اْلَقِتیـِل  َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ

دین،  پادشاه  بر  سالم  بودند.  انسان ها  ناب ترین  و  پاك ترین  فرزندانش  که  کسى  بر  سالم 

شرافتمند. و  واال  امامان  بر  سالم  الهى،  روشن  دالیل  منزلگاه هاى  بر  سالم 

خشکیده،  لب هاى  بر  سالم  آلوده،  خون  گریبان هاى  بر  سالم 

شده. رها  بدن  از  روح هاى  بر  سالم  دیده،  بال  جان هاى  بر  سالم 

پریده،  رنگ  جسم هاى  بر  سالم  شده،  عریان  پیکرهاى  بر  سالم 

شده،  قطعه  قطعه  عضوهاى  بر  سالم  شده،  جارى  خون هاى  بر  سالم 

آمده). بیرون  خیمه  (از  گشته  نمودار  که  زنانى  بر  سالم  رفته،  نیزه  به  سرهاى  بر  سالم 

پدران  بر  و  حسین)  (اى  تو  بر  سالم  جهانیان،  پروردگار  حّجت  بر  سالم 

تو  بر  سالم  شهادت طلبت،  فرزندان  بر  و  تو  بر  سالم  پاکت، 

آرامگاهت. کنار  فرشتگان  بر  و  تو  بر  سالم  کننده ات،  یارى  نسل  بر  و 

السالم)،  علیه  حسن  (امام  مسمومش  برادر  بر  سالم  ستمدیده،  کشتۀ  بر  سالم 
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َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ مـٰاِح،  الرِّ سـٰاِت 
ْ
ِبَکأ ِع  اْلُمَجـرَّ َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ ِح،  اْلِجـراٰ

ـٰالُم َعَلی  ِغیر. َالسَّ ِضیِع الصَّ ـٰالُم َعَلـی الرَّ ـٰالُم َعَلی َعِليٍّ اْلَکِبیِر، َالسَّ َالسَّ

ِلیَن  ـٰالُم َعَلـی اْلُمَجدَّ یَبِة، َالسَّ ـٰالُم َعَلی اْلِعْتَرِة اْلَقِر ـِلیَبِة، َالسَّ ِن السَّ ْبـداٰ اْالَ

ـٰالُم َعَلـی  ـٰالُم َعَلـی الّناِزِحیـَن َعـِن اْالَْوطـٰاِن، َالسَّ ِت، َالسَّ ِفـي اْلَفَلـواٰ

ِن،  ْبداٰ َقـِة َعـِن اْالَ ُؤوِس اْلُمَفرَّ ـٰالُم َعَلـی الـرُّ ْکفـٰاٍن، َالسَّ
َ
اْلَمْدُفوِنیـَن ِبـٰال أ

ـٰالُم َعَلـی اْلَمْظُلوِم ِبـٰال نٰاِصٍر.  ـٰالُم َعَلـی اْلُمْحَتِسـِب الّصاِبـِر، َالسَّ َالسَّ

ـِة  ـٰالُم َعلـٰی صٰاِحـِب اْلُقبَّ َبـِة الّزاِکَیـِة، َالسَّ ْر ـٰالُم َعلـٰی سـٰاِکِن التُّ َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی َمـِن اْفَتَخَر ِبِه  َرُه اْلَجِلیـُل، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َمـْن َطهَّ الّسـاِمَیِة. َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َمـْن نٰاغـٰاُه ِفـي اْلَمْهـِد ِمیکٰاِئیُل. َجْبَرِئیـُل، َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َمـْن ُهِتَکـْت ُحْرَمُتُه،  ُتُه، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َمـْن ُنِکَثـْت ِذمَّ َالسَّ

ـِل ِبـَدِم  ـٰالُم َعَلـی اْلُمَغسَّ ْلـِم َدُمـُه، َالسَّ یـُق ِبالظُّ ـٰالُم َعلـٰی َمـْن ُاِر َالسَّ

ستم  وى  بر  که  کسى  بر  سالم  نوشید،  جرعه  نیزه ها  کاسه هاى  از  که  کسى  بر  سالم  شد،  داده  شستشو 

بدن هایى که (جامه هاى آنان) به تاراج رفته، سالم بر خاندان نزدیک به پیامبر، سالم بر روى زمین افتادگان

بر  سالم  کوچک.   خوار  شیر  آن  بر  سالم   ،( السالم  علیه  اکبر  (على  بزرگ  على  بر  سالم 

بر  سالم  خویش،  سرزمین  از  دورشدگان  بر  سالم  بیابان ها،  در 

بدن ها،  از  شده  جدا  سرهاى  بر  سالم  بى کفن.   سپرده شدگان  خاك 

بى  یاور. ستمدیده  بر  سالم  بود،  شکیبا  و  گذارد  خدا  حساب  به  را  مصائبش  که  کسى  بر  سالم 

گنبدى  صاحب  بر  سالم  گزید،  سکونت  پاك  خاك  در  که  کسى  بر  سالم 

او  به  جبرئیل  که  کسى  بر  سالم  نمود،  پاك  را  او  بزرگ،  خداى  که  کسى  بر  سالم  بلندمرتبه.  

مى گفت. الالیى  برایش  میکائیل  گهواره  در  که  کسى  بر  سالم  مى کرد،  افتخار 

نمودند،  هتک  را  حرمتش  که  کسى  بر  سالم  شکستند،  را  پیمانش  که  آن  بر  سالم   

جراحاتش  خون  با  که  کسى  بر  سالم  ریختند،  ستمکارى  با  و  ناحق  به  را  خونش  که  کسى  بر  سالم 
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ـٰالُم َعلٰی  ـٰالُم َعَلـی اْلَمْنُحـوِر ِفـي اْلَوری، َالسَّ اْلُمضـٰاِم اْلُمْسـَتبٰاِح، َالسَّ

ـٰالُم َعَلی  ـٰالُم َعَلـی اْلَمْقُطـوِع اْلَوِتیـِن، َالسَّ ْهـُل اْلُقرٰی. َالسَّ
َ
َمـْن َدَفَنـُه أ

ـٰالُم َعَلی  ـْیِب الَخِضیـِب، َالسَّ ـٰالُم َعَلی الشَّ اْلُمحٰاِمـي ِبـٰال ُمِعیـٍن، َالسَّ

ْغـِر  ـٰالُم َعَلـی الثَّ ـِلیِب، َالسَّ ـٰالُم َعَلـی اْلَبـَدِن السَّ یـِب، َالسَّ ِر الَخـدِّ التَّ

َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ اْلَمْرُفـوِع،  ِس 
ْ
أ الـرَّ َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ ِباْلَقِضیـِب،  اْلَمْقـُروِع 

ئـٰاُب اْلعٰاِدیـٰاُت، َوَتْخَتِلُف  ِت، َتْنَهُشـهٰا الذِّ َیـِة ِفـي اْلَفَلواٰ اْالَْجسـٰاِم اْلعٰاِر

یـٰاُت. الّضاِر ـبٰاُع  السِّ ِإَلْیَهـا 

ِتَك،  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َوَعَلـی اْلَمٰالِئَکـِة اْلَمْرُفِوفیَن َحـْوَل ُقبَّ َالسَّ

ـٰالُم  یٰاَرِتـَك، َالسَّ ِرِدیـَن ِلِز َبِتـَك، َالّطاِئِفیـَن ِبَعْرَصِتـَك، َاْلواٰ یـَن ِبُتْر َاْلحٰافِّ

َعَلْیـَك َفِإنِّـي َقَصـْدُت ِإَلْیـَك، َوَرَجـْوُت اْلَفـْوَز َلَدْیـَك.

ـٰالُم َعَلْیـَك َسـٰالَم اْلعـٰاِرِف ِبُحْرَمِتـَك، َاْلُمْخِلـِص فـي ِوٰالَیِتَك،  َالسَّ

کرده و ریختن خونش را حالل شمردند، سالم بر او که جلو روى همه مردم سرش را از تن جدا کردند (و کسى چیزى 

نگفت)، سالم بر آن آقایى که روستانشینان (بنى  اسد) دفنش کردند.  سالم بر آن که رگ گردن مبارکش بریده شد، 

سالم  شده،  خضاب  خون  با  محاسن  بر  سالم  بى یاور،  حمایتگر  آن  بر  سالم 

آن  بر  سالم  رفته،  تاراج  به  لباس هایش  که  بدنى  آن  بر  سالم  خاك آلوده،  رخسار  و  گونه  آن  بر 

بر  سالم  رفت،  نیزه  باالى  بر  که  سرى  آن  بر  سالم  شد،  کوبیده  (خیزران)  چوب  با  که  مبارکى  دندان 

درندگان  و  دریدند  را  آن ها  متجاوز  گرگ هاى  بودند،  افتاده  بیابان ها  در  پوشش  بدون  که  بدن هایى 

مى کردند. آمد  و  رفت  پیرامون شان  وحشى 

خاك  گشوده  اند،  بال  شریفت  گنبد  گرداگرد  که  فرشتگانى  بر  و  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم    

سالم  مى شوند.  وارد  زیارتت  براى  و  مشغول  اند،  حرمت  طواف  به  برگرفته  اند،  در  را  قبرت  پاك 

شوم. رستگار  تو  نزد  امیدوارم  و  آمده  ام  تو  زیارت  قصد  به  من  تو،  بر 

تو،  والیت  در  دارنده  اخالص  و  تو،  حرمت  به  آشنا  و  عارف  که  کسى  سالم  تو،  بر  سالم 
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َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِئـَك، َسـٰالَم َمـْن َقْلُبُه  ْعداٰ
َ
ِتـَك، َاْلَبـريِء ِمـْن أ ـِه ِبَمَحبَّ ِب ِإَلـی اللَّ َاْلُمَتَقـرِّ

اْلَمْفُجـوِع  َسـٰالَم  َمْسـُفوٌح،  ِذْکـِرَك  ِعْنـَد  َوَدْمُعـُه  َمْقـُروٌح،  ِبُمصٰاِبـَك 

ُفـوِف َلَوقاَك  ِلِه اْلُمْسـَتِکیِن، َسـٰالَم َمـْن َلـْو کٰاَن َمَعَك ِبالطُّ یـِن اْلواٰ اْلَحِز

ـُیوِف، َوَبَذَل ُحشٰاَشـَتُه ُدوَنـَك ِلْلُحُتـوِف، َوجٰاَهـَد َبْیَن  ِبَنْفِسـِه َحـدَّ السُّ

َك ِبُروِحـِه َوَجَسـِدِه َومٰاِلِه  َیَدْیـَك، َوَنَصـَرَك َعلـٰی َمْن َبغـی َعَلْیَك، َوَفـداٰ

َرْتِنـي  خَّ
َ
ْهُلـُه ِالَْهِلـَك ِوقـٰاٌء. َفَلِئـْن أ

َ
ٌء، َوأ َوَوَلـِدِه، َوُروُحـُه ِلُروِحـَك ِفـداٰ

َبـَك  ُکـْن ِلَمـْن حٰاَر
َ
ُهـوُر، َو عٰاَقِنـي َعـْن َنْصـِرَك اْلَمْقـُدوُر، َو َلـْم أ الدُّ

َصبٰاحـًا  ـَك  ْنُدَبنَّ َفَالَ ُمنٰاِصبـًا،  َوَة  اْلَعـداٰ َلـَك  َنَصـَب  ِلَمـْن  َو  بـًا،  ُمحٰاِر

ـفًا َعلٰی  سُّ
َ
ُمـوِع َدمًا، َحْسـَرًة َعَلْیَك، َوَتأ َوَمسـٰاًء، َوَالَ ْبِکَیـنَّ َلَك َبـَدَل الدُّ

ْکِتیٰاِب. ـِة اْالِ ُمـوَت ِبَلْوَعـِة اْلُمصـٰاِب، َوُغصَّ
َ
فـًا َحّتـٰی أ مـٰا َدهـٰاَك، َوَتَلهُّ

گواهى مى دهم که تو نماز را برپا داشتى، و زکات را پرداختى، و به معروف و نیکى فرمان دادى، و از 

بیچاره،  سرگشته اى  و  اندوهگین  دردمندى  سالم  است،  ریزان  تو  یاد  با  اشکش  و  جریحه دار،  تو  مصیبت 

از  دلش  که  کسى  سالم  مى باشد،  دشمنانت  از  جوینده  بیزارى  و  تو،  محّبت  با  خدا  سوى  به  جوینده  تقّرب 

سالم کسى که اگر در آن صحراى کربال همراهت بود به طور حتم تو را با جان خود در برابر تیزى شمشیرها 

نگهدارى مى کرد، و نیمه جانى که برایش مانده را براى تو در معرض مرگ قرارمى داد و در پیشگاه تو به نبرد 

مى پرداخت، و در مقابل ستمکاراِن بر تو، یاریت مى کرد، و روح و جسم و دارایى و فرزندان خود را فدایت 

مى ساخت، و روحش را فداى روح شریفت مى کرد و خانواده اش را به حفظ و نگهدارى خانواده ات مى گماشت. 

با  که  نبودم  و  داشت،  باز  یاریت  از  مرا  مقّدرات  و  داشته،  دور  تو  زمان  از  مرا  روزگار  اگر  پس 

و  ناله  تو  بر  شام  و  صبح  هر  لیکن،  بستیزم،  دشمنانت  با  و  بجنگم،  آمدند  تو  جنگ  به  که  جنگجویانى 

زارى و شیون مى کنم، و به جاى اشک، برایت خون مى گریم، از حسرتى که بر تو مى خورم، و تأّسفى که 

بمیرم. اندوه  و  غّصه  و  مصیبت  این  از  که  زمانى  تا  مى مانم  گداز  و  سوز  در  و  دارم  تو  رنج  بر 
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بدى ها و ستمکارى ها بازداشتى، و از خدا فرمان بردى و نافرمانى نکردى، و به خدا و ریسمان او چنگ زدى 

تا آن که او را از خود راضى کردى در حالى که از او ترس داشتى، و مراقب او بودى و او را پاسخ دادى، و به 

سّنت ها عمل کردى و فتنه ها را خاموش نمودى، و به سوى رشد و تکامل فراخواندى، و راه هاى استوار را آشکار 

ساختى، و آن گونه که حّق جهاد و تالش بود انجام دادى.

و تو فرمان بردارى نیک براى خداوند بودى، و از جّدت حضرت محّمد - که درود خدا بر او و آل او 

باد - پیروى مى کردى، و به گفتار پدرت گوش فرا مى دادى، و براى انجام وصّیت برادرت شتاب مى نمودى، 

و ستون هاى دین را باال بردى، و سرکشى را در هم کوبیدى، و طغیان گران را نابود کردى، و براى ُاّمت اسالم 

خیرخواهى مى کردى، و در گرداب مرگ شناور بودى، و فاسقان را به مبارزه مى طلبیدى، و حّجت هاى الهى را 

بر پا داشتى، و براى اسالم و مسلمانان مهربان و رحم کننده، و یار حق بودى، و در بالها و گرفتارى ها شکیبا، 

و براى دین نگهبان، و از حوزه و حریم دینى دفاع کننده بودى.

نگبان هدایت و یارى کننده آن و گسترانده عدل و نشردهندة آن، و یارى کننده دین و آشکارکننده آن هستى، و 

ـْکَت  َه َومـٰا َعَصْیَتُه، َوَتَمسَّ َطْعـَت اللَّ
َ
ِن، َوأ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکِر َواْلُعـْدواٰ

ـَنَن،  َقْبَتـُه َواْسـَتَجْبَتُه، َوَسـَنْنَت السُّ ْرَضْیَتـُه َو َخِشـیَتُه، َو راٰ
َ
ِبـِه َوِبَحْبِلـِه َفأ

ِد،  ـداٰ ْوَضْحـَت ُسـُبَل السَّ
َ
شـٰاِد، َو أ َت اْلِفَتـَن، َو َدَعـْوَت ِإَلـی الرَّ

ْ
ْطَفـأ

َ
َوأ

اْلِجهـٰاِد. َحـقَّ  ـِه  اللَّ ِفـي  َوجٰاَهـْدَت 

ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه تٰاِبعـًا،  ـی اللَّ ـٍد َصلَّ َك ُمَحمَّ ـِه طٰاِئعـًا، َوِلَجـدِّ َوُکْنـَت ِللَّ

یـِن  ِخیـَك ُمسـٰاِرعًا، َو ِلِعمـٰاِد الدِّ
َ
ـِة أ ِبیـَك سـٰاِمَعًا، َو ِإلـٰی َوِصیَّ

َ
َوِلَقـْوِل أ

ـِة نٰاِصحـًا، َوفـي  مَّ غـٰاِة ُمقٰاِرعـًا، َو ِلْالُ ْغیـٰاِن قٰاِمعـًا، َو ِللطُّ ِفعـًا، َو ِللطُّ راٰ

ـِه قٰاِئمًا، َو  ِت اْلَمـْوِت سـٰاِبحًا، َو ِلْلُفّسـاِق ُمکٰاِفحـًا، َوِبُحَجِج اللَّ َغَمـراٰ

ِحمـًا، َو ِلْلَحـقِّ نٰاِصـرًا، َوِعْنـَد اْلَبـٰالِء صٰاِبـرًا،  ْسـٰالِم َواْلُمْسـِلِمیَن راٰ ِلْالِ

ِمیـًا. ُمراٰ َحْوَزتِـِه  َوَعـْن  کٰاِلئـًا،  یـِن  َوِللدِّ

یـَن  الدِّ َوَتْنُصـُر  َوَتْنُشـُرُه،  اْلَعـْدَل  َوَتْبُسـُط  َوَتْنُصـُرُه،  اْلُهـدٰی  َتُحـوُط 
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توانا و یاور بودى، و در اطاعت از دستورات الهى کوشا، نگهبان و نگه دارندة پیمان و تعّهد عالم ذر، کناره  گیر 

مى کردى. حکم  مساوات  به  ضعیف  و  قوى  بین  و 

بازیچه شمارندة دین را از کارش بازداشته و او را منع نمودى، و حّق زیردستان را از ثروتمندان و اشراف مى گرفتى،

تو بهار یتیمان و پناهگاه مردم، و عّزت و سربلندى اسالم و معدن احکام و هم پیمان بخشش و احسان 

بودى. پویندة راه جّد و پدرت بودى، و همانند برادرت در وصّیت پدرت بودى،  وفا کنندة به عهدها و پیمان ها، 

تاریکى  هنگام  به  عبادت  در  کنندة  کوشش  بزرگوارى ها،  کنندة  آشکار  نیکو،  خوى هاى  و  خصلت ها  داراى 

(شب زنده دار)، دارندة روش هاى استوار، و اخالق بزرگ منشى و بخشندگى، با پیشینه اى بزرگ و درخشان، 

نژادى شریف، َحَسبى برتر، درجاتى عالى و رفیع، افتخاراتى فراوان، سرشت هاى ستوده، موهبت ها و بخشش هاى 

بسیار بود.  بردبار، کمال یافته، انابه کننده به سوى خدا، بخشنده، دانا، قدرت مند، پیشوا، شهید، شیون کننده و 

هستى.  هیبت  با  دوست دارنده،  کننده،  انابه 

تو براى حضرت پیامبر - که درود خدا بر او و آل او باد - فرزند، و براى قرآن پشتیبان، و براى اّمت بازویى 

َعُضـدًا، َو ِفـي الّطاَعـِة ُمْجَتِهـدًا، حٰاِفظـًا ِلْلَعْهـِد َواْلِمیثـٰاِق، نٰاِکبـًا َعْن 

یِف،  ـِر ِنـيِّ ِمـَن الشَّ ُخـُذ ِللدَّ
ْ
َوُتْظِهـُرُه، َوَتــُکفُّ اْلعٰاِبـَث َو َتــْزُجُرُه، َوَتأ

ِعیـِف. الضَّ َوَ اْلَقـِويِّ  َبْیـَن  اْلُحْکـِم  ِفـي  َوُتسـٰاوي 

ْسـٰالِم، َوَمْعِدَن اْالَْحکٰاِم،  نٰاِم، َوِعزَّ اْالِ ْیتٰاِم، َوِعْصَمـَة اْالَ ِبیَع اْالَ ُکْنـَت َر

ـِة  ِبیـَك، ُمْشـِبهًا ِفـي اْلَوِصیَّ
َ
َك َوأ ِئـَق َجـدِّ ْنعـٰاِم، سـٰاِلکًا َطراٰ َوَحِلیـَف اْالِ

َلِم،  ـدًا ِفي الظُّ ـَیِم، ظٰاِهـَر اْلَکَرِم، ُمَتَهجِّ َمِم، َرِضيَّ الشِّ ِالَِخیـَك، َوِفـيَّ الذِّ

َسـِب،  یَف النَّ ِبِق، َشـِر ـواٰ یـَم اْلَخٰالِئـِق، َعِظیـَم السَّ ِئـِق، َکِر راٰ َقِویـَم الطَّ

ِئـِب،  راٰ َکِثیـَر اْلَمنٰاِقـِب، َمْحُمـوَد الضَّ َتـِب،  ُمِنیـَف اْلَحَسـِب، َرِفیـَع الرُّ

ٌد َعِلیٌم َشـِدیٌد، ِإمٰاٌم َشـِهیٌد،  ِهـِب، َحِلیٌم َرِشـیٌد ُمِنیٌب، َجواٰ یـَل اْلَمواٰ َجِز

ّواٌه ُمِنیـٌب، َحِبیـٌب َمِهیـٌب. 
َ
أ

ِة  مَّ ـُه َعَلْیِه َوآِلـِه َوَلـدًا، َو ِلْلُقْرآِن َسـَندًا، َو ِلْالُ ی اللَّ ُسـوِل َصلَّ ُکْنـَت ِللرَّ
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ِهدًا  ـُجوِد، زاٰ السُّ ُکـوِع َوَ ُسـُبِل الُفّسـاِق، [َو] بـٰاِذال ِلْلَمْجُهـوِد، َطِویَل الرُّ

ْنیـٰا ُزْهـَد الّراِحـِل َعْنهٰا، نٰاِظـرًا ِإَلْیهـٰا ِبَعْیـِن اْلُمْسَتْوِحِشـیَن ِمْنهٰا،  ِفـي الدُّ

 ْلحٰاُظـَك 
َ
َوأ َمْصُروَفـٌة،  یَنِتهـٰا  ِز َعـْن  ُتـَك  َوِهمَّ َمْکُفوَفـٌة،  َعْنهـٰا  آمٰاُلـَك 

ِخـَرِة َمْعُروَفٌة. َعـْن َبْهَجِتهـٰا َمْطُروَفـٌة، َوَرْغَبُتَك ِفـي اْالٰ

ْتبٰاَعُه، 
َ
ظْلُم ِقنٰاَعـُه، َوَدَعا اْلَغـيُّ أ ْسـَفَر الُّ

َ
َحّتـٰی ِإَذا اْلَجـْوُر َمدَّ بٰاَعُه، َو أ

َك قٰاِطـٌن، َو ِللّظاِلِمیـَن ُمبٰاِیـٌن، َجِلیـُس اْلَبْیـِت  ْنـَت فـي َحـَرِم َجـدِّ
َ
َوأ

ِت، ُتْنِکـُر اْلُمْنَکـَر ِبَقْلِبـَك  ـَهواٰ الشَّ ـّذاِت َوَ ِب، ُمْعَتـِزٌل َعـِن اللَّ َواْلِمْحـراٰ

ْنکٰاِر،  َوِلسـٰاِنَك، َعلٰی َحَسـِب طٰاَقِتَك َو ِإْمکٰاِنـَك، ُثمَّ اْقَتضٰاَك اْلِعْلـُم ِلْالِ

هٰاِلیـَك، َوِشـیَعِتَك 
َ
ْوٰالِدَك َوأ

َ
ْن ُتجٰاِهـَد اْلُفّجـاَر، َفِسـْرَت فـي أ

َ
َوَلِزَمـَك أ

ـِه ِباْلِحْکَمـِة  ِلیـَك، َوَصَدْعـَت ِباْلَحـقِّ َواْلَبیِّــَنِة، َوَدَعـْوَت ِإَلـی اللَّ َوَمواٰ

ِلْلَمْعُبـوِد،  الّطاَعـِة  َوَ اْلُحـُدوِد،  ِبِإقاَمـِة  َمـْرَت 
َ
َوأ اْلَحَسـَنِة،  َواْلَمْوِعَظـِة 

طوالنى  و سجود  رکوع  داراى  خود بودى.  کوشش  و  سعى  تمام  برنده  بکار  و  و تبه کار،  فاسق  مردمان  راه  از 

بودى  و نسبت به دنیا بى  رغبت بودى، همچون کسى که درحال کوچ کردن از آن است و همواره به آن به دیده 

وحشت زدگان مى نگریستى. از آرزوهاى دنیوّیت دل کنده، و هّمت تو از زینت هاى آن رو گردان شده، و نگاهت 

از سرور و شادمانى آن پوشیده شده، و شوق و اشتیاق تو به آخرت معروف بود.

تا آن که ستم، دست ستمگرش را دراز کرد و ظلم، نقاب از چهره افکند، و گمراهى پیروان خویش را 

مونس  بودى،  گزیده  دورى  ستمگران  از  و  ساکن  جّدت  حرم  در  تو  حالى که  در  و  فراخواند، 

امکانت  و  طاقت  حّد  در  و  گزیده،  دورى  لذت ها  و  شهوت ها  از  و  گشته  خانه  و  محراب 

انکار،  بر  را  تو  آگاهى،  و  علم  کرد  اقتضا  سپس  شمردى.  زشت  را  زشتى  زبانت  و  قلب  با 

دوستانت  و  پیروان  و  خاندان  و  فرزندان  با  پس  کنى،  جهاد  بدکاران  و  فاجران  با  شد  الزم  تو  بر  و 

نیکو  پند  و  حکمت  با  را  مردم  و  ساختى،  آشکار  الهى  برهان هاى  با  را  حقیقت  و  حّق  و  افتادى،  راه  به 

پلیدى ها  از  نهى  و  پروردگار،  اطاعت  و  الهى  حدود  برپایى  به  امر  و  خواندى،  فرا  خدا  سوى  به 
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ِت. ـمٰاواٰ السَّ َمٰالِئَکـُة  َصْبـِرَك  ِمـْن  َعِجَبـْت  َقـْد  ِذّیـاِت،  ِلْالَ َوُمْحَتِمـٌل 

ِن،   َواْلُعـْدواٰ ْلـِم  ِبالظُّ َجُهـوَك  َوواٰ ْغیـٰاِن،  الطُّ َوَ اْلَخبٰاِئـِث  َعـِن  َوَنَهْیـَت 

َفَنَکُثـوا  َعَلْیِهـْم،  ـِة  اْلُحجَّ ِکیـِد 
ْ
َوَتأ َلُهـْم،  یعـٰاِظ  اْالِ َبْعـَد  َفجٰاَهْدَتُهـْم 

َك، َوَبـَدُؤوَك ِباْلَحـْرِب، َفَثَبتَّ  ـَك َوَجدَّ بَّ ْسـَخُطوا َر
َ
ِذمٰاَمـَك َوَبْیَعَتـَك، َوأ

ـْرِب، َوَطَحْنَت ُجُنـوَد اْلُفّجـاِر، َواْقَتَحْمَت َقْسـَطَل اْلُغبٰاِر،  الضَّ ْعـِن َوَ ِللطَّ

َك َعِلـيٌّ اْلُمْختٰاُر. نـَّ
َ
ُمجٰاِلـدًا ِبـِذي اْلِفقٰاِر، َکأ

ِئَل  ِش، َغْیـَر خٰاِئٍف َوٰال خٰاٍش، َنَصُبـوا َلَك َغواٰ
ْ
ْوَك ثاِبـَت اْلَجأ

َ
َفَلّمـا َرأ

ِعیُن ُجُنـوَدُه، َفَمَنُعوَك اْلمٰاَء  َمَر اللَّ
َ
ِهْم، َوأ َمْکِرِهـْم، َوقٰاَتُلوَك ِبَکْیِدِهْم َوَشـرِّ

بٰاِل،  النِّ ـهٰاِم َوَ َل، َوَرَشـُقوَك ِبالسِّ زاٰ َوُوُروَدُه، َونٰاَجُزوَك اْلِقتٰاَل، َوعٰاَجُلوَك النِّ

َقُبوا ِفیَك  ْصِطـٰالِم، َوَلْم َیْرَعْوا َلـَك ِذمٰامـًا، َوٰال راٰ  اْالِ
ُکفَّ
َ
َوَبَسـُطوا ِإَلْیـَك أ

ِت،  ٌم ِفـي اْلَهَبواٰ ْنَت ُمَقدَّ
َ
ْوِلیـٰاَءَك، َوَنْهِبِهْم ِرحٰاَلـَك، َوأ

َ
آثامـًا، فـي َقْتِلِهْم أ

پیش مى تاختى، و آزار و اذّیت ها را تحّمل مى کردى، که به راستى فرشتگان آسمان از صبر تو درشگفت آمدند.

بعد از آن که آن ها را پند داده و از کار خود بازداشتى، و اتمام حّجت نمودى، پس آنان پیمان و بیعت تو را شکستند، 

کردى،  جهاد  آنان  با  پس  نمودند.  مقابله  تو  با  عدوان  و  ستم  با  آنان  و  نمودى،  سرکشى ها  و 

و پروردگار تو و جّدت را خشمگین کردند، و با تو شروع به جنگ نمودند، پس تو در برابر ضربات (شمشیرها 

و نیزه ها) استوار ماندى، و لشکریان بدکاره را درهم کوبیدى، و در گرد و غبار برخاسته در میدان جهاد با 

ذوالفقار آنگونه وارد شدى که گویا تو همان على برگزیده خدا هستى.

پس هنگامى که تو را ثابت قدم و دلیر دیدند، بدون اینکه ترس و هراسى داشته باشى، براى تو دام هاى مکرشان 

را نصب کردند، و با مکر و شّرشان به جنگ با تو پرداختند، و آن ملعون به لشکریانش دستور داد، پس تو را از 

آب و وارد شدن به آن بازداشتند، و به مبارزه با تو پرداخته و در این امر شتافتند، و تیرها و سنگ ها را به تو 

پرتاب کردند، و دست هاى ویرانگر خود را به سوى تو گشودند، و حّق تو را مراعات نکردند، و در کشتن عزیزان 

تو و غارت زاد و توشه تو هیچ ترسى از جزاى گناه خویش به خود راه ندادند، و تو در میان گرد و غبار میدان به 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ

۶۵۲

ِح، َوحٰاُلـوا َبْیَنَك  ْثَخُنـوَك ِباْلِجراٰ
َ
ْحَدُقـوا ِبـَك ِمـْن ُکلِّ اْلَجهـٰاِت، َوأ

َ
َفأ

ْنَت ُمْحَتِسـٌب صٰاِبٌر، َتـُذبُّ َعْن 
َ
ِح، َوَلـْم َیْبَق َلـَك نٰاِصـٌر، َوأ واٰ َوَبْیـَن الـرَّ

ِدَك، َفَهَوْیـَت ِإَلـی اْالَْرِض  ْوٰالِدَك، َحّتـٰی َنَکُسـوَك َعـْن َجـواٰ
َ
ِنْسـَوِتَك َوأ

ِتِرهٰا. غـٰاُة ِبَبواٰ ِفِرهـٰا، َوَتْعُلـوَك الطُّ یحـًا، َتَطـُؤَك اْلُخُیـوُل ِبَحواٰ َجِر

ْنِبسـٰاِط ِشمٰاُلَك  ْنِقبٰاِض َواْالِ َقْد َرَشـَح ِلْلَمْوِت َجِبیُنَك، َواْخَتَلَفْت ِباْالِ

َوَیِمیُنـَك، ُتِدیـُر َطْرفـًا َخِفّیـًا ِإلـٰی َرْحِلـَك َوَبْیِتَك، َوَقْد َشـَغْلَت ِبَنْفِسـَك 

ْسـَرَع َفَرُسـَك شـٰاِردًا، ِإلـٰی ِخیٰاِمـَك قاِصـدًا، 
َ
هٰاِلیـَك، َوأ

َ
َعـْن ُوْلـِدَك َوأ

ّیـًا، َوَنَظْرَن َسـْرَجَك  َدَك َمْخِز سـٰاُء َجـواٰ ْیـَن النِّ
َ
ُمَحْمِحمـًا بٰاِکیـًا، َفَلّمـا َرأ

ـُعوِر َعَلـی اْلُخـُدوِد،  ِت الشُّ َعَلْیـِه َمْلِوّیـًا، َبـَرْزَن ِمـَن اْلُخـُدوِر، نٰاِشـراٰ

ٰالٍت،  ِعیـٰاٍت، َوَبْعَد اْلِعـزِّ ُمَذلَّ ٍت، َوِباْلَعِویِل داٰ ٰالِطمـٰاِت اْلُوُجـوِه سـٰاِفراٰ

َوُموِلـٌغ  َصـْدِرَك،  َعلـٰی  جٰاِلـٌس  ـْمُر  الشِّ َوَ ٍت،  ُمبـٰاِدراٰ َمْصَرِعـَك  ِإلـٰی  َو 

پس دشمنان از هر سو، اطراف تو را گرفتند، و زخم هاى عمیقى بر تو وارد کردند و میان تو و بین راحتى 

فاصله انداختند، و تو را هیچ یاورى باقى نمانده بود، و تو کار را به حساب خدا واگذار کرده و صبر نمودى، و 

از زنان و اوالدت دفاع مى کردى. تا آن که تو را از اسب سرنگون ساختند، و با بدنى مجروح بر زمین افتادى، 

اسب ها با سم هایشان تو را لگدکوب کردند و طغیان گران تو را با شمشیرهایشان ضربه مى  زدند.

گشودن  و  کردن  جمع  با  را  مبارکت  بدن  چپ  و  راست  و  نشست،  پیشانیت  بر  مرگ  عرق 

تو  مى شد  وارد  تو  بر  که  مصیبتى  و  مى کردى،  نگاه  حرمت  و  خیام  به  چشم  گوشه  با  و  مى کردى.  جابجا 

به  سرعت  با  گریه کنان  و  شیون  تو  اسب  و  بود،  ساخته  مشغول  خود  به  بیتت  اهل  و  فرزندان  از  را 

از  افکندند،  نظر  واژگونش  زین  به  و  دیدند  شرمسار  را  اسبت  زنان  که  هنگامى  آمد،  حرمت  سوى 

نقاب شان  بدون  چهره هاى  بر  کرده،  پریشان  چهره هاى شان  بر  را  موهاى شان  آمدند،  بیرون  خیمه ها 

بودند،  شده  ذلیل  عّزت  از  بعد  آنان  و  مى خواندند،  را  تو  و  مى زدند  ناله  بلند  صداى  با  و  مى زدند،  سیلى 

و به سوى قتلگاه تو شتافتند.  در حالى که شمر (لعنۀ اهللاَّ علیه) بر روى سینه ات نشسته بود و شمشیرش را 
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ِویـُل، َوَظَهـَر 
ْ
أ التَّ یـُل َوَ ْنِز ْحِلیـُل، َوالتَّ التَّ یـُم َوَ ْحِر التَّ ْهِلیـُل، َوَ التَّ ْکِبیـُر َوَ التَّ

ـِدِه، َقْد  ِبـٌح َلَك ِبُمَهنَّ َسـْیَفُه َعلـٰی َنْحـِرَك، قٰاِبٌض َعلٰی َشـْیَبِتَك ِبَیـِدِه، ذاٰ

ُسـَك، َوُسِبَی 
ْ
ْنفٰاُسـَك، َوُرِفَع َعَلی اْلَقنٰاِة َرأ

َ
ـَك، َوَخِفَیْت أ سُّ َسـَکَنْت َحواٰ

ْقتـٰاِب اْلَمِطّیـاِت، َتْلَفُح 
َ
ـُدوا ِفي اْلَحِدیـِد، َفْوَق أ ْهُلـَك َکاْلَعِبیـِد، َوُصفِّ

َ
أ

ْیِدیِهـْم 
َ
ِت، أ ري َواْلَفَلـواٰ ِت، ُیسـٰاُقوَن ِفـي اْلَبـراٰ َوُجوَهُهـْم َحـرُّ اْلهٰاِجـراٰ

ِق. َمْغُلوَلـٌة ِإَلـی اْالَْعنـٰاِق، ُیطـٰاُف ِبِهْم ِفي اْالَْسـواٰ

ُلـوا  َوَعطَّ ْسـٰالَم،  اْالِ ِبَقْتِلـَك  َقَتُلـوا  َلَقـْد  اْلُفّسـاِق،  ِلْلُعصـٰاِة  َفاْلَوْیـُل 

یمٰاِن،  ِعـَد اْالِ
ـَنَن َواْالَْحـکٰاَم، َوَهَدُموا َقواٰ یـٰاَم، َوَنَقُضوا السُّ الصِّ ـٰالَة َوَ الصَّ

ِن. ُفـوا آیـٰاِت اْلُقـْرآِن، َوَهْمَلُجـوا ِفـي اْلَبْغِي َواْلُعـْدواٰ َوَحرَّ

ـُه َعَلْیـِه َوآِلِه َمْوُتـورًا، َوعـٰاَد ِکتٰاُب  ی اللَّ ـِه َصلَّ ْصَبـَح َرُسـوُل اللَّ
َ
َلَقـْد أ

َوَجـلَّ َمْهُجـورًا، َوُغـوِدَر اْلَحـقُّ ِإْذ ُقِهْرَت َمْقُهـورًا، َوُفِقـَد ِبَفْقِدَك  ـِه َعزَّ اللَّ

تو، بانک «اهللاَّ اکبر» و «ال إله إال اَهللا» و حرام و حالل خدا و تنزیل و تأویل قرآن، ناپدید شد، و بعد از تو، 

اهل  و  شد،  بلند  نیزه  باالى  بر  سرت  و  شد،  پنهان  نفس هایت  و  ایستاد،  حرکت  از  حواّست  حالت  آن  در 

مى برید،  خود  تیز  شمشیر  با  را  سرت  بود،  گرفته  دست  به  را  محاسنت  و  برده  فرو  تو  گلوى  زیر  گودى  بر 

شتران،  جهاز  فراز  در  شدند.  کشیده  بند  به  زنجیر  و  غل  در  و  شدند،  اسیر  بردگان  و  بندگان  مانند  تو  بیت 

به  دست هاى شان  مى شدند،  برده  پیش  دشت ها  و  بیابان ها  در  و  مى سوزاند،  شدید  گرماى  را  چهره هاى شان 

مى چرخاندند. بازارها  دور  را  آن ها  و  بود،  بسته  و  آویخته  گردن هاى شان 

روزه  و  نماز  و  کشتند،  را  اسالم  تو  کشتن  با  راستى  به  که  فاسق  گناه کاران  آن  بر  واى  پس،    

و  کردند،  منهدم  را  ایمان  و  دین  ستون هاى  و  شکستند،  را  احکام  و  سّنت ها  و  کردند،  رها  را 

تاختند. پیش  ستم  و  ظلم  و  دشمنى  در  و  نمودند،  تحریف  را  قرآن  الهى  آیات 

آن گاه که تو را شهید کردند، رسول خدا - که درود خدا بر او و آل او باد - خون خواه تو شد، و بار 

دیگر کتاب خدا متروك و دور افتاده شد، و حق، مورد خیانت قرار گرفت. چون تو شکست خوردى، و با نبود 
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ُء َواْالَضٰاِلیـُل،  ْعِطیـُل، َواْالَْهـواٰ التَّ ْلحـٰاُد َوَ ْبِدیـُل، َواْالِ التَّ ْغِییـُر َوَ َبْعـَدَك التَّ

بٰاِطیُل. َواْالَ َواْلِفَتـُن 

ُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، َفَنعٰاَك  ـی اللَّ ُسـوِل َصلَّ َك الرَّ َفقـٰاَم نٰاِعیـَك ِعْنـَد َقْبِر َجدِّ

ِه ُقِتَل ِسـْبُطَك َوَفتٰاَك، َواْسـُتِبیَح  ْمـِع اْلَهُطوِل، قٰاِئًال یٰا َرُسـوَل اللَّ ِإَلْیـِه ِبالدَّ

یـَك، َوَوَقـَع اْلَمْحـُذوُر ِبِعْتَرتِـَك  ِر ْهُلـَك َوِحمـٰاَك، َوُسـِبَیْت َبْعـَدَك َذراٰ
َ
أ

ُسـوُل، َوَبکٰی َقْلُبـُه اْلَمُهوُل، َوَعـّزاُه ِبـَك اْلَمٰالِئَکُة  َوَذِویـَك، َفاْنَزَعـَج الرَّ

ُء، َواْخَتَلَفـْت ُجُنـوُد اْلَمٰالِئَکـِة  ْهـراٰ ـَك الزَّ ْنِبیـٰاُء، َوُفِجَعـْت ِبـَك ُامُّ َواْالَ

ْعٰال 
َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن، َوُاِقیَمـْت َلـَك اْلمٰاِتـُم ِفـي أ

َ
بـٰاَك أ

َ
ِبیـَن، ُتَعـّزي أ اْلُمَقرَّ

ـمٰاُء َوُسـّکاُنهٰا،  یـَن، َوَلَطَمـْت َعَلْیـَك اْلُحـوُر اْلِعیـُن، َوَبَکـِت السَّ یِّ ِعلِّ

ْقطاُرهٰا، َواْلِبحـٰاُر َوِحیتٰاُنهـٰا، َواْلِجنٰاُن 
َ
َواْلِجنـٰاُن َوُخّزاُنهـٰا، َواْلِهضـٰاُب َوأ

ُم. ُم، َواْلِحـلُّ َواْالَْحراٰ ُنهـٰا، َواْلَبْیـُت َواْلَمقٰاُم، َواْلَمْشـَعُر اْلَحـراٰ َوِوْلداٰ

تغییر و دگرگونى (در احکام الهى) و کفر و بى دینى، و کنار گذاشتن سّنت ها و هواهاى نفسانى، و گمراهى ها و 

فتنه ها و باطل ها پدیدار گشت.

پس، خبردهندة شهادت تو نزد قبر جّد تو رسول خدا - درود خدا بر او و آل او باد - ایستاد، و با اشِک 

ریزان خبر شهادت تو را به پیامبر داد، در حالى که مى گفت: اى رسول خدا، نوه و جوان تو کشته شد، و ُحرمت 

اهل بیت تو شکسته و مباح شمرده شد، و فرزندان و ذرّیه تو را بعد تو اسیر کردند، و خانواده و اطرافیانت 

و  فرشتگان  تو  خاطر  به  و  گریست،  وحشت زده اش  قلب  و  گردید،  آشفته  پیامبر  پس،  افتادند،  گرفتارى  در 

فرشتگان  لشکریان  و  شد،  مصیبت زده  و  سوگوار  زهرا  مادرت  تو  خاطر  به  و  گفتند،  تسلیت  او  بر  پیامبران 

مقّرب الهى براى تسلیت گفتن به پدرت امیر مؤمنان آمد و شد کردند، و در اعلى علّیین براى تو ماتم برپا شد، 

و  بهشت  و  آن،  ساکنان  و  آسمان  و  زدند،  خود  صورت  بر  سیلى  العین  حور  تو  خاطر  به  و 

خانۀ  و  آن،  پسران  و  بهشت  و  ماهیانش،  و  دریا  و  دامنه هایشان،  و  کوه ها  و  آن،  خزانه داران 

کردند. گریه  همه  آن،  اطراف  و  خدا  خانه  خارج  و  مشعرالحرام  و  مقام،  و  خدا، 
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ْزَهـِد الّزاِهِدیَن، 
َ
ٍد أ ـِد ْبـِن َعِليٍّ ُقـْدَوِة اْلُمْهَتِدیـَن، َوَعِليِّ ْبـِن ُمَحمَّ َوُمَحمَّ

ٍد،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َفِبُحْرَمِة ٰهَذا اْلَمـکٰاِن اْلُمِنیِف، َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

َة ِبَشـفٰاَعِتِهْم. ْدِخْلِني اْلَجنَّ
َ
َواْحُشـْرني في ُزْمَرِتِهْم، َوأ

ْکَرِمیَن،  ْکـَرَم اْالَ
َ
ْسـَرَع اْلحٰاِسـِبیَن، َویـٰا أ

َ
ـُل ِإَلْیَك یٰا أ َتَوسَّ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

یَن، َرُسـوِلَك ِإَلـی اْلعٰاَلِمیَن  ِبیِّ ـٍد خٰاَتِم النَّ ْحَکـَم اْلحٰاِکِمیـَن، ِبُمَحمَّ
َ
َویـٰا أ

ْنـَزِع اْلَبِطیـِن، َاْلعٰاِلـِم اْلَمِکیـِن، َعِليٍّ  ـِه اْالَ ِخیـِه َواْبـِن َعمِّ
َ
ْجَمِعیـَن، َوِبأ

َ
أ

ِکـيِّ  الزَّ َوِباْلَحَسـِن  اْلعٰاَلِمیـَن،  ِنسـٰاِء  َدِة  َسـیِّ َوِبفٰاِطَمـَة  ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، 
َ
أ

ْوَالِدِه 
َ
ْکَرِم اْلُمْسَتْشـَهِدیَن، َوِبأ

َ
ِه اْلُحَسـْیِن أ ِبي َعْبِداللَّ

َ
ِقیَن، َوِبأ ِعْصَمِة اْلُمتَّ

ْیـِن اْلعٰاِبِدیَن،  اْلَمْقُتوِلیـَن، َوِبِعْتَرِتـِه اْلَمْظُلوِمیـَن، َوِبَعِليِّ ْبِن اْلُحَسـْیِن َز

ْصَدِق الّصاِدِقیَن، 
َ
ـٍد أ ّواِبیَن، َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ـِد ْبِن َعِليٍّ ِقْبَلـِة اْالَ َوِبُمَحمَّ

یِن،  ِهیـَن، َوَعِلـيِّ ْبِن ُموسـٰی نٰاِصـِر الدِّ َوُموَسـی ْبـِن َجْعَفـٍر ُمْظِهـِر اْلَبراٰ

زاهدان،  زاهدترین  محّمد،  بن  علّى  به  و  کنندگان،  هدایت  ُاسوه  على،  بن  محّمد  به  و 

نما. بهشت  داخل  آنان  شفاعت  به  مرا  و  فرما،  محشور  آنان  زمرة  در  مرا  و 

فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  شریف،  مکان  این  احترام  و  حرمت  خاطر  به  پس،  خدایا، 

کریمان،  کریم ترین  اى  و  حساب گران،  سریع ترین  اى  مى کنم،  پیدا  توّسل  تو  به  خدایا، 

جهانیان، همه  بر  تو  فرستادة  پیامبران،  خاتم  محّمد  به  و  حاکمان،  اقتدارترین  با  اى  و 

و  عالم  آن  بود،  دانش  از  انباشته  درونش  و  شده  جدا  بت پرستى  و  شرك  از  که  پسرعمویش  و  برادر  به  و   

دانشمند واالمقام یعنى حضرت على امیر مؤمنان، و به فاطمه سرور زنان جهانیان، و به حسن، که پاکیزه و 

فرزندان  به  و  شهادت جویان  گرامى ترین  الحسین،  عبداهللاَّ  ابى  به  و  است،  پرهیزکاران  پناه 

به  و  کنندگان،   عبادت  زینت  الحسین  بن  علّى  به  و  مظلومش،  خاندان  به  و  شهیدش 

راستگویان،  راست گوترین  محّمد،  بن  جعفر  به  و  کنندگان،  توبه  قبله گاه  على،  بن  محّمد 

دین،  کنندة  یارى  موسى  بن  علّى  به  و  حّجت ها،  کننده  آشکار  جعفر،  بن  موسى  به  و 
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خدا،  خلق  همه  بر  حّجت  و  جانشیان،  وارث  على  بن  حسن  به  و 

مرا  که  این  و  یس،  و  طه  آل  نیکوکاران،  راستگویان  آن  محّمد  آل  و  محّمد  بر  فرستى  درود  اینکه 

دهى. قرار  یافتگان  بشارت  و  شادمانان  و  رستگاران  و  آسودگان  و  یافتگان  امان  جمله  از  قیامت  در 

من  براى  و  بپیوند،  صالحان  به  مرا  و  ده،  قرار  مسلمانان  جمله  از  مرا  خدایا، 

از  مرا  و  فرما،  پیروز  ستمگران  بر  مرا  و  ده.  قرار  راست  سخن  آیندگان  میان  در 

من از  را  ستمکاران  دست  و  گردان،  باز  را  مّکاران  حیله  من  از  و  کن،  کفایت  حسودها  مکر 

آن ها  بر  که  آنان  با  عّلیّین،  اعال  در  فرخنده  سروران  با  مرا  و  کن،  کوتاه 

نما،  جمع  صالحان،  و  شهدا  و  راستگویان  و  پیامبران  از  داشتى،  ارزانى  نعمت 

مهربانان. مهربان ترین  اى  رحمتت  به 

حتمیت،  حکم  آن  به  و  است  گناه  از  معصوم  که  پیامبرت  حق  به  مى دهم  سوگند  را  تو  خدایا، 

در  که  معصومى  امام  و  مى شد،  شد  و  آمد  آن  زیارت  به  که  شریف  قبر  این  به  و  پوشیده ات،  نهى  و 

ْجَمِعیَن،
َ
ِة َعَلی اْلَخْلِق أ ِرِث اْلُمْسـَتْخَلِفیَن، َواْلُحجَّ َواْلَحَسـِن ْبِن َعِليٍّ واٰ

ْن 
َ
یَن، آِل َطَه َوَیس، َوأ ٍد، َالّصاِدِقیَن اْالَ َبــرِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعَلی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
أ

یَن. یَن اْلَفِرِحیَن اْلُمْسَتْبِشـِر یَن اْلفٰاِئِز ِمِنیَن اْلُمْطَمِئنِّ َتْجَعَلِني ِفي اْلِقیٰاَمِة ِمَن اْالٰ

َواْجَعـْل  ِبالّصاِلِحیـَن،  ْلِحْقِنـي 
َ
َوأ اْلُمْسـِلِمیَن،  ِفـي  اْکُتْبِنـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

َواْکِفِنـي  اْلبٰاِغیـَن،  َعَلـی  َواْنُصْرِنـي  یـَن،  ِخِر اْالٰ ِفـي  ِصـْدٍق  ِلسـٰاَن  لـي 

ْیِدي 
َ
ـي أ یـَن، َواْقِبْض َعنِّ ـي َمْکـَر اْلمٰاِکِر َکْیـَد اْلحٰاِسـِدیَن، َواْصـِرْف َعنِّ

یَن، َمَع  یِّ ْعـٰال ِعلِّ
َ
الّظاِلِمیـَن، َواْجَمـْع َبْینـي َوَبْیَن الّسـاَدِة اْلَمیٰاِمیـِن، في أ

الّصاِلِحیَن،  ِء َوَ ـَهداٰ الشُّ یِقیَن َوَ دِّ الصِّ یـَن َوَ ِبیِّ ْنَعْمـَت َعَلْیِهْم ِمَن النَّ
َ
ِذیـَن أ الَّ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ِبَرْحَمِتـَك یـٰا أ

ـَك اْلَمْعُصـوِم، َوِبُحْکِمـَك اْلَمْحُتوِم،  ُهـمَّ ِإنِّـي ُاْقِسـُم َعَلْیـَك ِبَنِبیِّ للَّ
َ
أ

مـٰاُم  ـِد فـي َکَنِفـِه، َاْالِ َوَنْهِیـَك اْلَمْکُتـوِم، َوِبٰهـَذا اْلَقْبـِر اْلَمْلُمـوِم، َاْلُمَوسَّ
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و هیچ مقامى را مگر آن که آبادش کنى، و هیچ فسادى را مگر آنکه اصالحش فرمایى، و هیچ آرزویى را مگر آنکه 

دهى. پناه  مرا  جهّنم  سوزان  و  گرم  آتش  از  و  گردانى،  باز  را  حتمى  قدر  و  قضا  شّر 

من  از  و  سازى،  برطرف  دارم  غم  از  آنچه  که  این  شده،  کشته  مظلومانه  که  است،  آرمیده  آن  سایه 

جود  غرق  مرا  و  نما،  راضى  قسمتت  به  مرا  و  بخش،  بزرگى  خودت  نعمت  به  مرا  خدایا،    

مرا  و  بدار،  محفوظ  لغزش ها  از  مرا  خدایا،  نما.  دور  خود  مجازات  و  مکر  از  مرا  و  فرما،  خود  کرم  و 

و  دردها  از  مرا  و  بده،  قرار  برایم  عمرم  دوران  در  فراخى  و  وسعت  و  گردان،  استوار  عمل  و  قول  در 

خدایا،  برسان.  آرزوهایم  بهترین  به  مرا  کرمت،  و  بخشش  به  و  اولیایم،  حق  به  و  بخش،  عافیت  مریضى ها 

لغزشم  از  و  نما،  رحم  گریه ام  بر  و  فرما،  قبول  مرا  توبه  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر 

ده. قرار  صالحان  از  مرا  نسل  و  ببخش،  مرا  گناهان  و  کن،  برطرف  را  اندوهم  و  درگذر، 

خدایا، براى من وامگذار در این حرم شریف و بارگاه باکرامت هیچ گناهى را مگر آن که آن را ببخشى و هیچ 

عیبى را مگر آن که بپوشانى، و هیچ غمى را مگر آن که برطرف کنى، و هیچ رزقى را مگر آن که گسترده گردانى،

ــًال  َم
َ
ــُه، َوٰال أ ْصَلْحَت

َ
ــٰادًا ِإّال أ ــُه، َوٰال َفس ْرَت ــًا ِإّال َعمَّ ــْطَتُه، َوٰال جٰاه ِإّال َبَس

ْن َتْکِشـَف مـٰا بي ِمَن اْلُغُمـوِم، َوَتْصِرَف 
َ
اْلَمْعُصـوُم اْلَمْقُتـوُل اْلَمْظُلوُم، أ

ـُموِم. ِت السَّ ـي َشـرَّ اْلَقـَدِر اْلَمْحُتـوِم، َوُتِجیَرنـي ِمَن الّنـاِر ذاٰ َعنِّ

ِبُجـوِدَك  ْدنـي  َوَتَغمَّ ِبِقْسـِمَك،  نـي  َوَرضِّ ِبِنْعَمِتـَك،  ْلنـي  َجلِّ ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

َلِل،  ُهـمَّ اْعِصْمِني ِمـَن الزَّ للَّ
َ
َوَکَرِمـَك، َوبٰاِعْدنـي ِمـْن َمْکـِرَك َوِنْقَمِتـَك. أ

ْعِفِني 
َ
ِة اْالََجـِل، َوأ ْدني ِفـي اْلَقـْوِل َواْلَعَمـِل، َواْفَسـْح لـي فـي ُمـدَّ َوَسـدِّ

ُهمَّ  للَّ
َ
َمـِل. أ ْفَضَل اْالَ

َ
ِلـيَّ َوِبَفْضِلَك أ ْغنـي ِبَمواٰ ِمـَن اْالَْوجـٰاِع َواْلِعَلِل، َوَبلِّ

ِقْلِني 
َ
ـٍد، َواْقَبـْل َتْوَبِتي، َواْرَحـْم َعْبَرتـي، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ِتي. یَّ ْصِلـْح لي فـي ُذرِّ
َ
َبِتـي، َواْغِفـْر لـي َخِطیَئِتـي، َوأ ـْس ُکْر َعْثَرتـي، َوَنفِّ

ِم  ــِم، َواْلَمَحــلِّ اْلُمَکــرَّ ُهــمَّ ٰالَتــَدْع لــي فــي ٰهــَذا اْلَمْشــَهِد اْلُمَعظَّ للَّ
َ
أ

ــًا  ــْفَتُه، َوٰال ِرْزق ــًا ِإّال َکَش ــَتْرَتُه، َوٰال َغّم ــًا ِإّال َس ــُه، َوٰال َعْیب ــًا ِإّال َغَفْرَت َذْنب
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مرا به آن برسانى، و هیچ دعایى را مگر آنکه اجابت فرمایى، و هیچ تنگى و فشارى را مگر آن را گشایش دهى، و هیچ 

پراکندگى را مگر آنکه به اجتماع مبّدل گردانى، و هیچ کارى را مگر به پایان رسانى، و هیچ مالى را مگر آنکه زیادش کنى،

وهیچ اخالقى را مگر آنکه نیکو فرمایى، و هیچ انفاقى را مگر آنکه جایگزین برایش قراردهى، وهیچ حالى را مگر آنرا  آباد نمایى،

 و هیچ حسودى را مگر آنکه ریشه کن نمایى، و هیچ دشمنى را مگر آنکه از میان ببرى، و هیچ شّرى را مگر آنکه کفایت کنى،

و هیچ مرضى را مگر آنرا شفا دهى، وهیچ دورى را مگر آنرا نزدیک فرمایى، و هیچ پراکندگى را مگر آنکه سامان دهى، 

پاداش  و  ثواب  و  حاضر  خوبى  و  خیر  مى خواهم  تو  از  خدایا،  نمایى.   عطا  آنرا  مگر  را  درخواستى  هیچ  و 

ساز.  بى نیاز  مردم  تمام  از  کرمت  و  فضل  با  و  فرما،  غنى  حرام  از  حاللت  واسطۀ  به  مرا  خدایا،  را.  آینده 

خدایا، از تو مى خواهم علمى که سودمند باشد، و قلبى که خاشع باشد، و یقینى را که قاطع باشد، و عملى که 

پاك باشد، و صبرى را که زیبا باشد، و اجرى را که زیاد باشد.

من  بر  را  کرمت  و  احسان  و  فرما،  روزیم  است  من  گردن  بر  که  را  نعمتت  سپاس  و  شکر  خدایا، 

و  بپذیر،  و  ببر  باال  خودت  نزد  در  را  عملم  و  ده،  قرار  شده  پذیرفته  مردم  میان  در  را  سخنم  و  نما،  زیاد 

ْجَتــُه، َوٰال َشــْمًال  َجْبَتــُه، َوٰال َمِضیقــًا ِإّال َفرَّ
َ
ْغَتــُه، َوٰال ُدعــٰاًء ِإّال أ ِإّال َبلَّ

ْرَتــُه، َوٰال ُخْلقــًا  َکثَّ ْتَمْمَتــُه، َوٰال مــٰاًال ِإّال 
َ
ْمــرًا ِإّال أ

َ
ِإّال َجَمْعَتــُه، َوٰال أ

ــودًا  ــُه، َوٰال َحُس ْرَت ــُه، َوٰال حــٰاًال ِإّال َعمَّ ْخَلْفَت
َ
ــًا ِإّال أ ــْنَتُه، َوٰال ِإْنفٰاق ِإّال َحسَّ

َمَرضــًا  َوٰال  َکَفْیَتــُه،  ِإّال  َشــّرًا  َوٰال  ْرَدْیَتــُه، 
َ
أ ِإّال  َعــُدّوًا  َوٰال  َقَمْعَتــُه،  ِإّال 

ًال  ــؤاٰ ــُه، َوٰال ُس ــْعثًا ِإّال َلَمْمَت ــَتُه، َوٰال َش ْدَنْیـ
َ
ــدًا ِإّال أ ــَفْیَتُه، َوٰال َبِعی ِإّال َش

ــِة.  ِجَل َب اْالٰ ــواٰ ــِة، َوَث ــَر اْلعٰاِجَل ــَئُلَك َخْی ْس
َ
ــي أ ــمَّ ِإنِّ ُه للَّ

َ
ــُه. أ ْعَطْیَت

َ
ِإّال أ

نــٰاِم.  ِم، َوِبَفْضِلــَك َعــْن َجِمیــِع اْالَ ْغِننــي ِبَحٰالِلــَك َعــِن اْلَحــراٰ
َ
ُهــمَّ أ للَّ

َ
أ

ْســَئُلَك ِعْلمــًا نٰاِفعــًا، َوَقْلبــًا خٰاِشــعًا َوَیِقینــًا شــٰاِفیًا، َوَعَمًال 
َ
ُهــمَّ ِإنِّــي أ للَّ

َ
أ

یــًال. ْجــرًا َجِز
َ
ِکیــًا، َوَصْبــرًا َجِمیــًال، َوأ زاٰ

َوَکَرِمـَك  ِإْحسـٰاِنَك  فـي  َوِزْد   ، َعَلـيَّ ِنْعَمِتـَك  ُشـْکَر  اْرُزْقِنـي  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

، َواْجَعـْل َقْولـي ِفـي الّنـاِس َمْسـُموعًا، َوَعَمِلـي ِعْنـَدَك َمْرُفوعـًا،  ِإَلـيَّ
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نما. کن  ریشه  را  دشمنم  و  بده،  قرار  دیگران  پیروى  مورد  خیرات  در  مرا  اثر 

لحظات  تمامى  در  هستند،  برگزیده  نیکوکاران  که  محّمد،  آل  و  محّمد  بر  فرست  دورد  خدایا، 

گران  بار  و  گناهان  از  مرا  و  را،  بدکاران  و  شرور  اشخاص  شّر  نما  دور  من  از  و  روز،  و  شب 

برادران  تمامى  و  مرا  و  کن،  وارد  بهشت  خانه  در  و  ده.  پناهم  جهّنم  آتش  از  و  فرما،  پاك  آن 

مهربانان. مهربان ترین  اى  بیامرز،  رحمتت  به  یافته ام  را  آن ها  تو  راه  در  که  مؤمنى  خواهران  و 

هیچ معبودى جز خداى بردبار و کریم نیست، هیچ معبودى جز خداى بلندمرتبه و بزرگ نیست، هیچ 

معبودى نیست جز خدایى که پروردگار آسمان هاى هفت گانه و زمین هاى هفت گانه و آنچه در آن ها و میان 

آن هاست، (به اینها اعتقاد دارم) برخالف دشمنانش، و به عنوان تکذیب کسانى که از او روى برتافته اند، و 

آخرى  و  ندارد،  آغاز  که  است  ابتدایى  و  اّول  او  او.  عّزت  برابر  در  خضوع  و  او،  ربوبّیت  به  اقرار  عنوان  به 

هر  درون  از  دّقتش  و  دانش  با  و  قدرتش،  سبب  به  چیز  هر  بر  دارد  غلبه  او،  و  ندارد  انتهایى  هیچ  که  است 

ي َمْقُموعـًا. ِت َمْتُبوعـًا، َوَعـُدوِّ َثـِري ِفـي اْلَخْیـراٰ
َ
َوأ

ْیـِل  اللَّ آنـٰاِء  فـي  اْالَْخیـٰاِر،  ـٍد  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

ِر،  ُنـوِب َواْالَْوزاٰ ْرنـي ِمَن الذُّ ِر، َوَطهِّ هـٰاِر، َواْکِفِني َشـرَّ اْالَْشـراٰ ِف النَّ ْطـراٰ
َ
َوأ

ِني  ِر، َواْغِفـْر لـي َو ِلَجِمیـِع ِإْخواٰ َر اْلَقـراٰ ِنـي داٰ ِحلَّ
َ
ِجْرنـي ِمـَن الّنـاِر، َوأ

َ
َوأ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ِتـَي اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْؤِمنـٰاِت، ِبَرْحَمِتـَك یٰا أ َخواٰ

َ
ِفیـَك َوأ

سپس رو به قبله کن و دو رکعت نماز به جاى آور، در رکعت 
اّول بعد از حمد، سورة «انبیاء»، و در رکعت دّوم بعد از حمد، 

سورة «حشر» را بخوان، و در قنوت بگو:
اْلَعِظیـُم،  اْلَعِلـيُّ  ـُه  اللَّ ِإالَّ  ِإَلـَه  ٰال  یـُم،  اْلَکِر اْلَحِلیـُم  ـُه  اللَّ ِإالَّ  ِإَلـَه  ٰال 

ـْبِع، َومـٰا ِفیِهـنَّ  ـْبِع َواْالََرِضیـَن السَّ ِت السَّ ـمٰاواٰ ـُه َربُّ السَّ ٰال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّ

ِتِه،  ُبوِبیَّ رًا ِلُر ِئـِه، َوَتْکِذیبـًا ِلَمْن َعَدَل ِبـِه، َو ِإْقـراٰ ، ِخٰالفًا ِالَْعداٰ َومـٰا َبْیَنُهـنَّ

َالّظاِهـُر  آِخـٍر،  َغْیـِر  ِإلـٰی  ِخـُر  َواْالٰ ٍل،  وَّ
َ
أ ِبَغْیـِر  ُل   وَّ

َاْالَ ِتـِه.  ِلِعزَّ َوُخُضوعـًا 

َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء ِبُقْدَرتِـِه، َاْلبٰاِطـُن ُدوَن ُکلِّ َشـْيٍء ِبِعْلِمِه َوُلْطِفـِه، ٰالَتِقُف 
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چیز آگاه است. عقل ها بر ُکنه بزرگى و عظمت او راه ندارند. و اوهام حقیقت ذات او را درك نمى کنند، 

است،  آشنا  پنهانى ها  بر  و  آگاه  نهانى  ُامور  بر  کنند،  درك  نمى توانند  را  او  چگونگى  و  کیفّیت  جان ها  و 

مى داند. را  است  پنهان  سینه ها  در  چه  آن  و  چشم ها  خیانت 

  خدایا، تو را گواه مى گیرم بر تصدیقم نسبت به پیامبرت - که درود خدا بر او و آل او باد - و ایمانم به 

او، و آگاهیم نسبت به مقام و منزلتش، و شهادت مى دهم که همانا او پیامبرى است که حکمت به فضل و دانش 

او گویا گشت، و پیامبران به آمدن او بشارت دادند. و دعوت به اقرار به آن چه آورده است، کردند و تشویق 

به تصدیقش نمودند، همان گونه که خداوند فرمود : «کسى است که نامش را در تورات و انجیل نوشته شده 

مى یابند، او آن ها را به کارهاى نیکو امر مى کند و از کارهاى زشت بازمى دارد و پاك ها را براى آن ها حالل 

مى کند، و آلودگى ها و پلیدى ها را براى آن ها حرام مى نماید، و برمى دارد از دوش ایشان سنگینى و بار گران و 

غل و زنجیرى را که بر گردن دارند»، پس، درود فرست بر محّمد رسول و فرستاده ات به سوى جّن و انس و سّید 

و سرور انبیاى برگزیده ات، و درود فرست بر برادرش و پسرعمویش، آن دو (یعنى رسول اهللا وامیرالمؤمنین)

َوٰال  ِتـِه،  مٰاِهیَّ َحِقیَقـَة  اْالَْوهـٰاُم  َوٰالُتـْدِرُك  َعَظَمِتـِه،  ُکْنـِه  َعلـٰی  اْلُعُقـوُل 

ِئِر،  ـراٰ مٰاِئِر، عٰاِرفًا ِبالسَّ ِلعًا َعَلـی الضَّ ِتـِه، ُمطَّ ْنُفـُس َمعٰاِنَي َکْیِفیَّ ُر اْالَ َتَتَصـوَّ

ـُدوُر. ْعُیـِن َومـٰا ُتْخِفـي الصُّ َیْعَلـُم خٰاِئَنـَة اْالَ

ـُه َعَلْیـِه َوآِلِه،  ی اللَّ ُهـمَّ ِإنِّـي ُاْشـِهُدَك َعلـٰی َتْصِدیِقي َرُسـوَلَك َصلَّ للَّ
َ
أ

ـذي َنَطَقـِت  ِبـيُّ الَّ ـُه النَّ نَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوِإیمٰاِنـي ِبـِه، َوِعْلِمـي ِبَمْنِزَلِتـِه، َوِإنِّـي أ

ِر ِبمـٰا جٰاَء ِبِه،  ْقراٰ ْنِبیـٰاُء ِبِه، َوَدَعْت ِإَلـی اْالِ ـَرِت اْالَ اْلِحْکَمـُة ِبَفْضِلـِه، َوَبشَّ

ـِذي َیِجُدوَنـُه َمْکُتوبـًا ِعْنَدُهْم  ـْت َعلـٰی َتْصِدیِقـِه ِبَقْوِلـِه َتعٰالی: (َا لَّ َوَحثَّ

ُمُرُهـْم ِباْلَمْعـُروِف َوَیْنهٰیُهْم َعـِن اْلُمْنَکِر َوُیِحلُّ 
ْ
ْنِجیِل َیأ ٰیـِة َواْالِ ْور ِفـي التَّ

ُم َعَلْیِهُم اْلَخبٰاِئـَث َوَیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهـْم َواْالَْغٰالَل  بٰاِت َوُیَحـرِّ یِّ َلُهـُم الطَّ

ِد  ــَقَلْیِن، َوَسـیِّ ٍد َرُسـوِلَك ِإَلی الثَّ ِتي کٰاَنْت َعَلْیِهْم)(۱)، َفَصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ الَّ

َذْیـِن َلْم ُیْشـرِکٰا ِبَك  ـِه، اللَّ ِخیـِه َواْبـِن َعمِّ
َ
ْنِبیـٰاِء اْلُمْصَطَفْیـَن، َوَعلـٰی أ اْالَ
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ْعمـٰاِء، َو ِإذاٰ جـٰاَء اْلَمـْوُت  ـْکَر َعَلـی اْلعٰاِفَیـِة َوالنَّ َوُسـْقٍم َوَمـَرٍض، َوالشُّ

َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیـَن، َوَعلٰی  ِء َسـیِّ ْهراٰ َبـدًا، َوَعَلی فٰاِطَمـَة الزَّ
َ
َطْرَفـَة َعْیـٍن أ

ِم،  واٰ ِة اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن، َصـٰالًة خٰاِلـَدَة الدَّ ْهِل اْلَجنَّ
َ
َدْي َشـبٰاِب أ َسـیِّ

ـٰالُم، َواْخَتَلـَف  ْوَرَق السَّ
َ
کٰاِم مـٰا أ هـٰاِم، َوِزَنـَة اْلِجبـٰاِل َواْالٰ َعـَدَد َقْطـِر الرِّ

ـِة اْلُمْهَتِدیـَن، َالّذاِئِدیَن  ِئمَّ یـَن، َاْالَ ـٰالُم، َوَعلٰی آِلـِه الّطاِهِر یـٰاُء َوالظَّ الضِّ

ـٍد َوَعِلـيٍّ  ـٍد َوَجْعَفـٍر َوُموسـَی َوَعِلـيٍّ َوُمَحمَّ یـِن، َعِلـيٍّ َوُمَحمَّ َعـِن الدِّ

ـْبِط. ـِة اْلُقـّواِم ِباْلِقْسـِط َوُسـٰالَلِة السِّ َواْلَحَسـِن َواْلُحجَّ

یبـًا، َوَصْبـرًا َجِمیًال،  مـٰاِم، َفَرجًا َقِر ْسـَئُلَك ِبَحقِّ ٰهـَذا اْالِ
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ْوِفیَق ِلمٰا ُتِحبُّ  یزًا، َوِغنًی َعِن اْلَخْلـِق، َوَثبٰاتًا ِفي اْلُهـدَی، َوالتَّ َوَنْصـرًا َعِز

ًال،  ّرًا سـٰاِئغًا، فاِضًال ُمَفضِّ یئًا، داٰ بـًا َمِر ِسـعًا َحٰالًال، َطیِّ َوَتْرضـٰی، َوِرْزقًا واٰ

َحٍد، َوعٰاِفَیًة ِمـْن ُکلِّ َبٰالٍء 
َ
ٍة ِمـْن أ َصّبـًا َصّبـًا، ِمـْن َغْیِر َکدٍّ َوٰال َنَکـٍد َوٰال ِمنَّ

فرارسید  مرگ  که  هنگامى  و  کنى.  عنایت  من  به  را  نعمت  و  عافیت  و  سالمت  بر  شکرگزارى  و  مریضى، 

باشد، دایمى  و  جاودانى  که  درودى  حسین،  و  حسن  بهشت،  اهل  جوانان  سرور  دو  بر  و  جهانیان،   زن هاى 

که حّتى براى یک لحظه و یک چشم به هم زدن براى تو شرك نورزیدند، و بر فاطمه زهرا، سّیده و سرور 

به تعداد قطره هاى باران هاى پیوسته، و به سنگینى کوه ها و تّپه ها تا وقتى که سالم،(گویا نام درختى است) برگ (و 

نتیجه) مى دهد، و تا وقتى که نور و ظلمت (شب و روز) در رفت و آمدند، و سالم بر آل پاك او، امامان هدایت شده،

على  و  محّمد  و  على  و  موسى  و  جعفر  و  محّمد  و  على  یعنى  دین،  مدافعان  آن 

و حسن و حّجت، که به پادارندگان عدالت و قسط اند، و از نسل سبط پیامبرند.

جمیل،  صبر  و  نزدیک،  گشایش  امام  این  حق  به  مى خواهم  تو  از  خدایا، 

و  دارى  دوست  را  آن  آنچه  بر  توفیق  و  هدایت،  در  پایدارى  و  خلق،  از  بى نیازى  و  باعّزت،  یارى  و 

شده  زیاد  فراوان،  خوش گوار،  نشدنى،  قطع  گوارا،  و  پاك،  حالل،  گسترده،  روزى  و  رزق  و  مى پسندى، 

و  بیمارى  و  بال  هر  از  عافیت  نیز  و  را،  کسى  از  مّنتى  بى هیچ  و  سختى،  و  زحمت  بدون  ریزان  پیوسته  و 
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َمْرَتنـٰا ُمحٰاِفِظیَن، 
َ
ْحَسـِن مـٰا َیُکوُن َلَك طٰاَعـًة، َعلٰی مـٰا أ

َ
َفاْقِبْضنـٰا َعلـٰی أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
ِعیـِم، ِبَرْحَمِتـَك یـٰا أ َینـٰا ِإلـٰی َجّنـاِت النَّ َحّتـٰی ُتَؤدِّ

ْنیـٰا،  الدُّ ِمـَن  ْوِحْشـِني 
َ
َوأ ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْنیـٰا ِإّال َخْوُفـَك، َوٰال ُیْؤِنـُس  ـُه ٰالُیْوِحـُش ِمـَن الدُّ ِخـَرِة، َفِإنَّ َوآِنْسـِني ِباْالٰ

ـُة ٰال َعَلْیَك، َو ِإَلْیَك اْلُمْشـَتکٰی ٰال  ُهمَّ َلَك اْلُحجَّ للَّ
َ
ِخـَرِة ِإّال َرجـٰاُؤَك. أ ِباْالٰ

ي َعلٰی َنْفِسـَي الّظاِلَمـِة اْلعٰاِصَیِة،  ِعنِّ
َ
ٍد َوآِلـِه، َوأ ِمْنـَك، َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ

َوَشـْهَوتَي اْلغٰاِلَبـِة، َواْخِتـْم لـي ِباْلعٰاِفَیـِة.

ـُة َحیـٰاٍء،  ُهـمَّ ِإنَّ اْسـِتْغفٰاِري ِإّیـاَك َوأَنـا ُمِصـرٌّ َعلـٰی مـٰا َنَهْیـَت ِقلَّ للَّ
َ
أ

ُهمَّ  للَّ
َ
جـٰاِء. أ ْسـِتْغفٰاَر َمَع ِعْلِمي ِبَسـَعِة ِحْلِمـَك َتْضِییٌع ِلَحقِّ الرَّ َوَتْرِکَي اْالِ

ْن 
َ
ْرُجـوَك، َو ِإنَّ ِعْلِمـي ِبَسـَعِة َرْحَمِتـَك َیْمَنُعِني أ

َ
ْن أ
َ
ِإنَّ ُذُنوِبـي ُتْؤِیُسـِني أ

ْب  ْق َرجٰاِئـي َلَك، َوَکذِّ ـٍد، َوَصدِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ْخشـٰاَك، َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ
َ
أ

کننده  اجرا  و  کننده  رعایت  که  حالتى  در  بگیر،  فرمانبردارى  و  اطاعت  نظر  از  حال،  بهترین  در  را  ما  جان 

مهربانان، مهربان ترین  اى  رحمتت،  به  برسانى،  پرنعمت  بهشت  به  را  ما  که  این  تا  باشیم،  تو  فرامین 

وحشت زده  دنیا  از  مرا  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خدایا، 

مأنوس  آخرت  با  و  تو،  از  هراس  مگر  نمى اندازد  دنیا  از  هراس  به  که  چرا  گردان،  مأنوس  آخرت  با  و 

نمى سازد مگر امید به تو.  خدایا، حّجت و برهان به نفع توست، نه بر ضرر تو، و ِشکوه ها به سوى توست، 

شهوت  بر  و  سرکشم،  و  ستمگر  نفس  بر  مرا  و  او،  آل  و  محّمد  بر  فرست  درود  پس،  باشد،  تو  از  ِشکوه  نه 

برسان. پایان  به  را  کارم  عافیت  با  و  نما،  یارى  شونده ام  چیره 

خدایا، همانا طلب آمرزشم از تو، در حالى که بر آن چه از من نهى فرمودى پافشارى مى کنم، از کمى حیا و 

شرم من است، و ترك کردن من استغفار را، با علم من به گسترش بردبارى تو، از بین برندة حّق امیدوارى است.

بارالها، همانا گناهانم مرا از امیدوار بودن به تو ناامید ساخته، و علم من بر زیادى رحمتت مرا از هراس از تو 

باز مى دارد، پس درود فرست بر محّمد و آل محّمد، و امید مرا بر خودت صادق و به جا و به مورد قرار بده، و 
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ْوَسـُع 
َ
ْعَظـُم ِمْنَك َطْوًال، َوأ

َ
ُه ٰال َمْولـٰی أ نَّ

َ
ْعَلـُم أ

َ
ـي َذْنبـًا، َفِإنِّي أ ْعَظـُم ِمنِّ

َ
َوأ

ْکَرِمیَن. ْکـَرَم اْالَ
َ
ـي ِبـَك، یـٰا أ ْحَسـِن َظنِّ

َ
َخْوِفـي ِمْنـَك، َوُکـْن لـي ِعْنـَد أ

ْنِطـْق 
َ
ْدِنـي ِباْلِعْصَمـِة، َوأ یِّ

َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
أ

ْمِسـِه، 
َ
َعـُه فـي أ ـْن َیْنـَدُم َعلـٰی مـٰا َضیَّ ِلسـٰاِني ِباْلِحْکَمـِة، َواْجَعْلِنـي ِممَّ

ُه في َیْوِمِه، َوٰال َیِهـمُّ ِلِرْزِق َغِدِه. َوٰال َیْغَبـُن َحظَّ

ُهـمَّ ِإنَّ اْلَغِنیَّ َمِن اْسـَتْغنٰی ِبـَك َواْفَتَقَر ِإَلْیـَك، َواْلَفِقیَر َمِن اْسـَتْغَنی  للَّ
َ
أ

ْغِنِني َعـْن َخْلِقَك 
َ
ـٍد، َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ِبَخْلِقـَك َعْنـَك، َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ

ـِقيَّ َمـْن  ُهـمَّ ِإنَّ الشَّ للَّ
َ
ـْن ٰال َیْبُسـُط َکّفـًا ِإّال ِإَلْیـَك. أ ِبـَك، َواْجَعْلِنـي ِممَّ

ْحَمـُة، َو ِإْن ُکْنـُت َضِعیـَف اْلَعَمـِل َفِإنِّي  َءُه الرَّ ْوَبـُة، َوَوراٰ مٰاَمـُه التَّ
َ
َقَنـَط َوأ

َمِلي.
َ
ِة أ َمـِل، َفَهـْب لـي َضْعـَف َعَمِلـي ِلُقـوَّ فـي َرْحَمِتـَك َقـِويُّ اْالَ

ي،  ْقسـٰی َقْلبـًا ِمنِّ
َ
نَّ مـٰا فـي ِعبـٰاِدَك َمـْن ُهـَو أ

َ
ُهـمَّ ِإْن ُکْنـَت َتْعَلـُم أ للَّ

َ
أ

و  رحمت  داراى  و  بخشنده تر،  سرورى  و  موال  که  مى دانم  خوبى  به  هم  من  ندارد،  وجود  من  از  گناهکارتر 

را  زبانم  و  کن،  تأیید  گناه  از  بازداشتن  با  مرا  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خدایا،    

ترسم را از تو بى مورد و بى جا فرما، و براى من آن گونه که به تو خوش گمان هستم باش، اى کریم ترین کریم ها.

بهره  به  نسبت  و  پشیمان اند،  خود  ضایع شدة  گذشته  بر  که  ده  قرار  کسانى  از  مرا  و  نما،  گویا  حکمت  به 

ندارند. فردا  روزى  به  اهتمامى  و  نگشته اند،  مغبون  امروزشان 

  بارالها، دارا کسى است که به واسطه تو بى نیازى بجوید و خود را نیازمند تو بداند، و فقیر، کسى است که به 

جاى تو از خلقت بى نیازى بجوید، پس، بر محّمد و آل محّمد درود بفرست، و مرا به وسیلۀ خودت از آفریدگانت 

بى نیازگردان، و از کسانى که دستش را جز به سوى تو درازنکند،قرارده. خدایا، همانا بدبخت کسى است که ناُامید 

باشد از درگاه تو درحالى که پیش رویش توبه و پشت سرش رحمت است، و گرچه من ضعیفم در عمل به دستوراتت، 

ولى نسبت به رحمت تو امیدم قوى است، پس ضعف رفتارم را به خاطر قّوت آرزو و امیدم بر من ببخشاى.

کسى  و  نیست  من  از  سنگدل تر  کسى  بندگانت  بین  در  مى دانى  تو  چه  اگر  خدایا، 
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عفو و بخشش فراگیرتر از تو وجود ندارد، پس، اى کسى که در رحمتش بى نظیر است، بیامرز، کسى را که 

در گناهش تنها و یّکه تاز نیست.

بار الها، تو به ما دستور دادى ولى نافرمانى کردیم، و ما را بازداشتى ولى اجتناب نکردیم،و یادآورى کردى، و خود 

را به فراموشى زدیم، و ما را بینا کردى، ولى خود را به کورى زدیم، و ما را بر حذر داشتى، و ما تجاوز کردیم، و به 

خوبى مى دانم که این کارها پاداش احسان تو نسبت به ما نمى باشد، و تو بهتر از ما، از کرده هاى پنهان و آشکارمان، و 

آن چه را انجام خواهیم داد و در گذشته انجام داده ایم، آگاهى، پس، بر محّمد و آل محّمد درود بفرست و ما را مؤاخذه 

مکن به جهت اشتباهات و فراموش کارى هاى مان و هر حّقى که بر گردن ما دارى ببخش، و احسان و نیکى هایت 

را بر ما کامل و تمام گردان، و رحمت (پوشاننده ات) را بر ما سرازیر کن.

بار الها، ما، به واسطه این امام صّدیق راستگوى پاك، به تو توّسل مى جوییم و از تو درخواست مى کنیم 

َلْیـَس  ِلَمـْن  ِإْغِفـْر  َرْحَمِتـِه،  فـي  ْوَحـُد(۱) 
َ
أ ُهـَو  َفیٰاَمـْن  َوَعْفـوًا،  َرْحَمـًة 

ْوَحـَد فـي َخِطیَئِتِه. 
َ
ِبأ

ـــْرَت  َمْرَتنـــٰا َفَعَصْینـــٰا، َوَنَهْیـــَت َفَمـــا اْنَتَهْینـــٰا، َوَذکَّ
َ
ُهـــمَّ ِإنَّـــَك أ للَّ

َ
أ

ـــَك  ـــٰا کٰاَن ٰذِل ـــٰا، َوم ْین ْرَت َفَتَعدَّ ـــذَّ ـــٰا، َوَح ـــْرَت َفَتعٰاَمْین ـــْینٰا، َوَبصَّ َفَتنٰاَس

ـــُر  ْخَب
َ
ـــٰا، َوأ ْخَفْین

َ
ـــا َوأ ْعَلّن

َ
ـــٰا أ ـــُم ِبم ْعَل

َ
ـــَت أ ْن

َ
ـــٰا، َوأ ـــٰاِنَك ِإَلْین َء ِإْحس ـــزاٰ َج

ــٍد، َوٰال  ـ ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ـ ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَلـ ــٰا، َفَصـ َتْینـ
َ
ــٰا أ ــي َومـ تـ

ْ
ــٰا َنأ ِبمـ

ـــمَّ  ِت
َ
ـــٰا، َوأ ـــَك َلَدْین ـــٰا ُحُقوَق ـــْب َلن ـــینٰا، َوَه ـــٰا َوَنِس ن

ْ
ْخَطأ

َ
ـــٰا أ ـــٰا ِبم ِخْذن ُتؤاٰ

ْســـِبْل َرْحَمَتـــَك َعَلْینـــٰا.
َ
ِإْحســـٰاَنَك ِإَلْینـــٰا، َوأ

مـٰاِم، َوَنْسـَئُلَك ِباْلَحـقِّ  یـِق اْالِ
دِّ ـُل ِإَلْیـَك ِبٰهـَذا الصِّ ُهـمَّ ِإّنـا َنَتَوسَّ للَّ

َ
أ

۱. «اوحـد» در « فیامـن هـو اوحـد فـي رحمته» در بعضی از نسـخه ها با جیم اسـت،  از وجـدان، یعنی ای آنکه 
می یابـد هـر چیـزی را کـه اراده کنـد از رحمتـش بیـش از غیـر او، بیامرز کسـی را کـه او اکثر خطیئة نیسـت 
از تمـام غیـر او، و احتمـال دارد کـه در دومـی کلمـه «فـي» تعلیلّیـه باشـد یعنـی بیامـرز کسـی را کـه چیزی 
نمی یابـد بـه سـبب خطاهایـش. و در بعضـی از نسـخه ها «اوحـد» یعنی با «ح» اسـت و معنایش این اسـت 

کـه تـو بی همتـا هسـتی در رحمـت و مـن بی همتا نیسـتم در خطـا و این اظهر اسـت.
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فاطمه، آن اهل بیت رحمت قرار دادى، رزق ما را که پابرجایى زندگى مان و اصالح امور خانواده مان به آن 

به خاطر حّقى که مخصوص او قرار دادى و مخصوص جّدش رسول خودت و مخصوص پدرش على و مادرش 

بستگى دارد، افزون گردان، زیرا تو بزرگوارى هستى که با توانگرى مى بخشى، و از روى قدرت باز مى دارى، و 

ما از رزق، مقدارى مى خواهیم که موجب صالح دنیا و وسیلۀ سعادت آخرت ما شود.

 ، را  مان  مادر  و  پدر  و  را  ما  بیامرز  و  ببحش  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خدایا،  بار 

چه  و  باشند  زنده  چه  را،  مسلمان  و  مؤمن  مردان  و  زنان  تمام  و 

دار. نگاه  جهّنم  از  و  فرما،  عطا  حسنه  و  نیکى  و  خیر  ما  به  آخرت،  و  دنیا  در  و   ، باشند  رفته  دنیا  از 

ْهـِل َبْیِت 
َ
ِه َرُسـوِلَك، َو ِالَ َبَوْیـِه َعِلـيٍّ َوفٰاِطَمَة أ ـذي َجَعْلَتـُه َلـُه، َوِلَجـدِّ الَّ

ِل ِعیٰاِلنٰا،  ْحـواٰ
َ
ُم َحیٰاِتنـٰا، َوَصـٰالُح أ ـذي ِبـِه ِقـواٰ ْزِق الَّ َر الـرِّ ْحَمـِة، ِإْدراٰ الرَّ

ذي ُتْعِطي ِمْن َسـَعٍة، َوَتْمَنـُع ِمْن ُقْدَر ٍة، َوَنْحُن َنْسـَئُلَك  یـُم الَّ ْنـَت اْلَکِر
َ
َفأ

ِخَرِة. ْنیـٰا، َوَبٰالغـًا ِلْالٰ ْزِق مـٰا َیُکـوُن َصٰالحـًا ِللدُّ ِمـَن الـرِّ

ِلَدْینٰا، َو ِلَجِمیِع  ٍد، َواْغِفْر َلنـٰا َو ِلواٰ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ِمْنُهـْم  َاْالَْحیـٰاِء  َواْلُمْسـِلمٰاِت،  َواْلُمْسـِلِمیَن  َواْلُمْؤِمنـٰاِت،  اْلُمْؤِمِنیـَن 

َب الّناِر. ِخَرِة َحَسـَنًة، َوِقنٰا َعذاٰ ْنیٰا َحَسـَنًة َوِفي اْالٰ ِت، َوآِتنٰا ِفي الدُّ ْمـواٰ َواْالَ

وقتى قنوتت تمام شد، رکوع و سجده نموده و مى نشینى و تشّهد 
و سالم نماز را انجام مى دهى و پس از آن که تسبیح خدا گفتى 
(شاید منظور همان ذکر تسبیحات حضرت زهرا3 است)، دو 

طرف صورتت را خاك آلود نموده و چهل بار بگو:
ْکَبـُر»

َ
ـُه أ ـُه َواللَّ ـِه َوٰال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّ ـِه َواْلَحْمـُد ِللَّ «ُسـْبحٰاَن اللَّ

است» بزرگ  او  و  نیست،  معبودى  او  جز  و  اوست،  ویژه  ستایش  است،  منّزه  «خدا 

سپس از خداى تعالى بخواه که تو را از ارتکاب گناه باز دارد، 
کارهاى  انجام  توفیق  و  ببخشد،  و  دهد  نجات  خود  عذاب  از  و 
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نیک که موجب تقّرب به خدا مى شود و باعث جلب رضایت او 
 َّ َ  َ ِ مى گردد، و پذیرش آن ها را، عطا کند. (  
 َ َ  ،  ِ  ُ ُّ َ َ  ِ  ، َ َ  َ َ  ِ ُ ِ  ّ َ  ِ َ

( َ  ِ
که  نمازى  مانند  نماز  رکعت  دو  و  بایست  مطّهر  سر  نزد  آنگاه 
پیش از این گفتیم به جاى آور و پس از نماز ، خود را به روى قبر 

مطّهر بینداز و آن را ببوس و بگو :
ِه َوَبَرکٰاُتُه» ـٰالُم َعَلْیُکْم َوَرْحَمُة اللَّ ُه في َشـَرِفُکْم، َوالسَّ َد اللَّ «زاٰ
باد». شما  نثار  خداوند  برکات  و  رحمت  و  سالم  و  بیفزاید،  را  شما  شرافت  «خداوند 

 آن گاه براى خودت، پدرت، مادرت، و هر کسى که مى خواهى 
دعا کن.(۱)

عّالمۀ مجلسی1 می فرماید : «نویسندۀ کتاب "المزار الکبیر" فرموده است: 
از ناحیـه مقّدسـه امام زمـان ارواحنا فـداه به یکی از سـفرای خویش، 
بـرای امـام حسـین7 در روز عاشـورا، زیارتـی صادر شـده، به این 
ـالُم  صـورت کـه: نـزد قبـر آن حضـرت می ایسـتی و می گویی: َالسَّ

ِه ِمـْن َخلیَقِتِه.... َعلـی آَدَم ِصْفـَوِة اللَّ
و زیارت را مانند آنچه نقل شد ادامه می دهد، پس روشن می شود که این زیارت 
از امام روایت شده است. واحتمال دارد که این زیارت به روز عاشورا اختصاص 

نداشته باشد، چنان که سّید مرتضی1 نیز همین اعتقاد را داشته است».(۲)
مقّدسه  ناحیه  زیارت  روایت  می نویسد:  نیز  مستنبط1  احمد  سّید  ه  اللَّ آیة 

داللتی ندارد که خواندن آن ، به روز عاشورا اختصاص داشته باشد.(۳)
۱. بحـار االنـوار: ۳۱۷/۱۰۱ ح۸ ، مـزار کبیـر : ۴۹۶ .مؤّلـف در ادامـه بیانـات عالمـه را در توضیـح چند عبارت 

عربـی آورده اسـت، کـه در ترجمه آمده اسـت.
۳ . الزیارة والبشارة : ۲/٤٨٨ . ۲. بحاراالنوار: ۳۲۸/۱۰۱ ح۹ . 
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ـِه َواْبَن  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ِخَیـَرَة اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ݒ  ݑ  ݔ (۸) ݐ
زیارت دیگری که مشتمل است بر زیارت شهدا و متضّمن تعزیت و تسلیت 
گفتن بر پیامبر9 و ائّمه طاهرین: است و مناسب می باشد که در مثل امروز 

خوانده شود و با آن شهدا زیارت شوند و اگر در آخر روز باشد بهتر است. 

ِرَث ُنوٍح َنِبيِّ  ٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفَوِة اللَّ ٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ َالسَّ

ِرَث  ٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِهیَم َخِلیِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ اللَّ

ٰالُم َعَلْیَك  ِه، َالسَّ ِرَث ِعیسٰی ُروِح اللَّ ٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ُموسٰی َکِلیِم اللَّ

ِمیِراْلُمؤِمِنیَن 
َ
أ َعِليٍّ  ِرَث  واٰ یٰا  َعَلْیَك  ٰالُم  َالسَّ ِه،  اللَّ َحِبیِب  ٍد  ُمَحمَّ ِرَث  واٰ یٰا 

ِه. ِهیِد، ِسْبِط َرُسوِل اللَّ ِرَث اْلَحَسِن الشَّ ٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ َوِليِّ اللَّ

ِذیِر،  ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن اْلَبِشـیِر النَّ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن. ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن فٰاِطَمَة َسیِّ یَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ َواْبَن َسـیِّ

بر  سالم  خدا،  برگزیده  فرزند  و  خدا  برگزیده  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

پیامبر  نوح  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  برگزیده  آدم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

وارث  اى  تو  بر  سالم  پروردگار،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا، 

تو  بر  سالم  خدا،  روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  کلیم  موسى  حضرت 

امیرمؤمنان،  طالب  ابى  بن  على  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  حبیب  محّمد9  حضرت  وارث  اى 

خدا. رسول  سبط  شهید  على  بن  حسن  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  ولى 

دهنده  بیم  دهنده  بشارت  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

عالم. زنان  سرور  فاطمه  پسر  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء،  سرور  فرزند  و 

۱۴۸ 
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۱. سورۀ بقره، آیه ۱۵۶.

است،  نشده  تو  خون  خونخواهى  آنکه  اى  تو  بر  سالم  خدا،  خون  فرزند  و  خدا  خون  اى  تو 

آستان  بر  که  پاکى  ارواح  بر  و  زکى  هدایتگر  پیشواى  اى  تو  بر  سالم 

کردند. کوچ  زائرانت  با  و  گردیدند  مقیم  جوارت  در  و  آمدند  فرود  تو 

به  است،  باقى  روز  و  شب  که  مادامى  تا  و  هستم  باقى  که  مادامى  تا  شما  بر  من  سالم 

و  آسمان ها  اهل  همۀ  و  مسلمانان  و  مؤمنان  به  نسبت  مصائبت  و  عظیم  شما  عزاى  راستى 

کننده ایم». بازگشت  او  سوى  به  و  خداوندیم  از  ما  «همانا  است.  بزرگ  زمین  ساکنان  تمام 

پاکیزه  و  پاك  پدران  بر  و  تو  بر  تحّیاتش  و  او  برکات  و  خدا  صلوات 

تو  بر  سالم  شده ات.  هدایت  و  هدایتگر  فرزندان  بر  و  برگزیده ات،  و 

تو  مقدس  تربت  بر  و  آنان،  پاك  ارواح  بر  و  تو  مطهر  روح  بر  و  آنان  بر  و  من  موالى  اى 

گردان. برخوردار  سرور  و  راحتى  و  رضوان  و  رحمت  از  را  آنان  خداوندا  آنان،  مقدس  تربت  و 

و  پیامبران  خاتم  پسر  اى  من،  موالى  اى  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

َهـا  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِه َواْبـَن ثـٰاِرِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ثـٰاَر اللَّ ِخَیَرِتـِه، َالسَّ

َوَعلـٰی   ، ِکـيُّ الزَّ اْلهـٰاِدي  مـٰاُم  اْالِ َهـا  یُّ
َ
أ َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ اْلَمْوُتـوُر،  اْلِوْتـُر 

ُزّواِرَك. َمـَع  َوَوَفـَدْت  ِرَك،  ِجـواٰ فـي  قٰاَمـْت 
َ
َوأ ِبِفنٰاِئـَك،  ـْت  َحلَّ ٍح  ْرواٰ

َ
أ

هٰاُر، َفَلَقـْد َعُظَمْت ِبَك  ْیُل َوالنَّ ي مٰا َبِقیُت َوَبِقـَي اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك ِمنِّ َالسَّ

ِت  ـمٰاواٰ ْهِل السَّ
َ
ُة، َوَجلَّ اْلُمصٰاُب ِفي اْلُمْوِمِنیَن َواْلُمْسـِلِمیَن َوفي أ یَّ ِز الرَّ

ِجُعـوَن)(۱) ـِه َوِإّنـا ِإَلْیـِه راٰ ْجَمِعیـَن، َوفـي ُسـّکاِن اْالََرِضیـَن، َفـ(ِإّنـا ِللَّ
َ
أ

یـَن  ـِه َوَبَرکٰاُتـُه َوَتِحّیاُتـُه َعَلْیـَك َوَعلـٰی آبٰاِئـَك الّطاِهِر ُت اللَّ  َوَصَلـواٰ

ـٰالُم َعَلْیَك  یَن. َالسَّ ِة اْلَمْهِدیِّ ِهُم اْلُهـداٰ یِّ ِر ِبیـَن اْلُمْنَتَجِبیَن، َوَعلـٰی َذراٰ یِّ الطَّ

َبِتـَك  ِحِهـْم، َوَعلـٰی ُتْر ْرواٰ
َ
یـٰا َمـْوٰالَي َوَعَلْیِهـْم، َوَعلـٰی ُروِحـَك َوَعلـٰی أ

ْیحٰانًا. نـًا، َوَرْوحـًا َوَر ِهْم َرْحَمـًة َوِرْضواٰ ُهـمَّ َلقِّ للَّ
َ
َبِتِهـْم. أ َوَعلـٰی ُتْر

یـَن، َوَیاْبَن  ِبیِّ ـِه، َیاْبـَن خٰاَتِم النَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َمْوٰالَي یـٰا أ َالسَّ
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ـٰالُم َعلـٰی ُکلِّ ُمْسَتْشـَهٍد  ِء ِمـْن ُوْلـِد َجْعَفـٍر َوَعِقیـٍل، َالسَّ ـَهداٰ َعَلـی الشُّ

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َشـِهیُد  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ یـَن، َوَیاْبَن َسـیِّ ِد اْلَوِصیِّ َسـیِّ

ِء. ـَهداٰ بٰا الشُّ
َ
ـِهیِد، یٰا أ َخ الشَّ

َ
ـِهیِد، یٰا أ َیاْبـَن الشَّ

ـي فـي ٰهـِذِه الّسـاَعِة، َوفـي ٰهـَذا اْلَیـْوِم، َوفـي ٰهـَذا  ْغـُه َعنِّ ُهـمَّ َبلِّ أللَّ

ـًة َکِثیـَرًة َوَسـٰالمًا. اْلَوْقـِت، َوفـي ُکلِّ َوْقـٍت َتِحیَّ

ِد اْلعٰاَلِمیـَن، َوَعَلی  ـِه َوَبَرکٰاُتُه َیاْبَن َسـیِّ ـِه َعَلْیَك َوَرْحَمـُة اللَّ َسـٰالُم اللَّ

هٰاُر. ْیـُل َوالنَّ َصـَل اللَّ ِصـًال َمـا اتَّ اْلُمْسَتْشـَهِدیَن َمَعـَك َسـٰالمًا ُمتَّ

ـٰالُم َعلٰی َعِلـيِّ ْبِن  ـِهیِد، َالسَّ ِن الشَّ ـٰالُم َعَلـی اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيِّ َالسَّ

ـِهیِد،  ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن الشَّ
َ
ـٰالُم َعَلـی اْلَعّبـاِس ْبـِن أ ـِهیِد، َالسَّ اْلُحَسـْیِن الشَّ

ِء  ـَهداٰ ـٰالُم َعَلی الشُّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ِء ِمـْن ُوْلـِد أ ـَهداٰ ـٰالُم َعَلی الشُّ َالسَّ

ـٰالُم  ِء ِمـْن ُوْلِد اْلُحَسـْیِن، َالسَّ ـَهداٰ ـٰالُم َعَلی الشُّ ِمـْن ُوْلـِد اْلَحَسـِن، َالسَّ

شهیدان  همۀ  بر  سالم  عقیل،  و  جعفر  فرزندان  از  شهدا  بر 

شهیدان. پدر  اى  شهید،  برادر  اى  شهید،  فرزند  اى 

شهید،  اى  تو  بر  سالم  عالم،  زنان  سرور  پسر  اى  و  اوصیاء  سرور  پسر  اى 

این در  و  روز  این  در  و  ساعت  این  در  من  طرف  از  برسان  او  به  خداوندا 

سالم. و  فراوان  تحّیت  زمانى،  و  وقت  درهر  و  وقت 

عالمیان  سرور  فرزند  اى  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  خدا  سالم 

روز. و  شب  پیوستگى  به  پیوسته  سالمى  همراهت،  شهیدان  بر  و 

بن  على  بر  سالم  شهید،  على  بن  حسین  بر  سالم 

شهید،  على  بن  عّباس  بر  سالم  شهید،  الحسین 

شهدا  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  فرزندان  از  شهدا  بر  سالم 

سالم  حسین7،  امام  فرزندان  از  شهدا  بر  سالم  حسن7،  امام  فرزندان  از 
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۱. زاد المعاد : ص۳۹۴ ، مفتاح الجّنات : ۶۲۲/۲ ، منهاج العارفین : ص۳۷۶.

َء فـي َوَلِدَك  ُه َلـَك اْلَعـزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
ـِه، أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َرُسـوَل اللَّ َالسَّ

َء فـي َوَلِدِك  ـُه َلِك اْلَعزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـِك یٰا فٰاِطَمُة، أ اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

َء في  ُه َلـَك اْلَعزاٰ ْحَسـَن اللَّ
َ
ِمیَراْلُمؤِمِنیَن، أ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا أ اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

ُه  ْحَسـَن اللَّ
َ
ِدِن اْلَحَسـَن، أ بـٰا ُمَحمَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا أ َوَلـِدَك اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

ِخیَك اْلُحَسـْیِن.
َ
َء فـي أ َلـَك اْلَعزاٰ

ـِه  ـِه َوَضْیُفـَك، َوجـٰاُر اللَّ ـِه، أَنـا َضْیـُف اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ

َل 
َ
ْن َتْسـأ

َ
َي في ٰهـَذا اْلَوْقِت، أ َوجـٰاُرَك، َوِلـُکلِّ َضْیـٍف َوجٰاٍر ِقـًری، َوِقـراٰ

ـُه َسـِمیُع  ْن َیْرُزَقِنـي َفـکٰاَك َرَقَبِتـي ِمـَن الّنـاِر، ِإنَّ
َ
ـَه ُسـْبحٰاَنُه َوَتعٰالـٰی، أ اللَّ

یـٌب ُمِجیـٌب.(۱) عـٰاِء، َقِر الدُّ

َوَسـٰالمًا. َکِثیَرًة  ـًة  َتِحیَّ ي  َعنِّ
برسان آن ها  به  و  محّمد،  آل  و  محّمد  بر  فرست  درود  خداوندا  مؤمنان،  از  ایشان  همراه 

سالم. و  فراون  تحیت  من  طرف  از 

فرزندت  مورد  در  گرداند  نیکو  برایت  را  عزا  خداوند  خدا،  رسول  اى  تو  بر  سالم 

فرزندت  مورد  در  گرداند  نیکو  تو  بر  را  عزا  خداوند  فاطمه،  اى  تو  بر  سالم  حسین7. 

مورد  در  گرداند  نیکو  تو  بر  را  عزا  خداوند  امیرمؤمنان،  اى  تو  بر  سالم  حسین7. 

نیکو  تو  بر  را  عزا  خداوند  محّمد،  ابا  اى  تو  بر  سالم  حسین7.  فرزندت 

حسین7. برادرت  مورد  در  گرداند 

به  آورنده  پناه  و  خدا  به  آورنده  پناه  تو ام،   میهمان  و  خدا  میهمان  من  اهللا،  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى 

باشد این  وقت  این  در  من  هدیه  و  است   احسانى  و  هدیه  آورنده اى  پناه  و  میهمان  هر  براى  و  تو ام، 

شنونده  او  که  گرداند  روزى ام  را  آتش  از  آزادى  بخواهى،  خدا  از  که 

است. کننده  اجابت  و  نزدیک  و  دعا 

ْغُهْم  ـٍد، َوَبلِّ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
َمَعُهـْم ِمـَن اْلُمْوِمِنیـَن. أ
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خدا  درود  خلیل،  ابراهیم  دودمان  و  سالله  از  فرزند  بهترین  نسل  از  شهید  اولین  اى  تو  بر  سالم 

اى  کشتند،  را  تو  که  را  قومى  بکشد  «خداوند  فرمود:  تو  درباره  که  بزرگوارت  پدر  بر  و  تو  بر 

خدا9  رسول  به  نسبت  حرمتى  بى  بر  و  نمود  جرى  رحمان  خداوند  به  نسبت  را  آن ها  چیز  چه  پسرم 

(۱) ݒ ݐ  ݒ   ݑ  ݔ (۹) ݐ
شـیخ طوسـی1 گفتـه اسـت: شـیخ ابو عبـد الله محّمـد بن احمد بـن عّیاش 
مـا را حدیـث کـرد، گفـت: شـیخ صالـح ابـو منصور بـن عبـد المنعم بـن نعمان 
بغـدادی مـرا حدیـث کـرد، گفـت: از ناحیـه مقّدسـه در سـال ۲۵۲ به دسـت 
شـیخ محّمـد بـن غالـب اصفهانـی در هنـگام وفـات پـدرم خـارج گردیـد در 
حالـی کـه مـن جـوان بـودم و نوشـتم کـه مـن در زیـارت موالیـم حضـرت ابـا 
عبـد اللـه7 و زیارت شـهدا رضـوان اللـه علیهم اجـازه می خواهم، پـس از محضر 

حضـرت برایـم خـارج گردید: 
زیارت  را  شهدا  خواستى  هرگاه  مهربان  بخشنده  خداوند  نام  به 
کنى در پایین پاى مبارك امام حسین7 که آن جا قبر مطهر 
قبله  سوى  به  رو  و  بایست  است  الحسین8  بن  على  حضرت 
کن، آنجا محدوده و حریم شهدا است، آنگاه به حضرت على بن 

الحسین8 اشاره کن و بگو:
ِهیَم  َل َقِتیٍل ِمْن َنْسـِل َخیِر َسـِلیٍل ِمْن ُسـٰالَلِة ِإْبراٰ  وَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـُه َقْومًا  ِبیـَك ِإْذ قٰاَل ِفیـَك: «َقَتَل اللَّ
َ
ـُه َعَلْیـَك َوَعلٰی أ ـی اللَّ اْلَخِلیـِل، َصلَّ

ُسـوِل،  ْحمٰاِن َوَعَلـی اْنِتهٰاِك ُحْرَمِة الرَّ ُهْم َعَلـی الرَّ
َ
ْجَرأ

َ
َقَتُلـوَك یـٰا ُبَنيَّ مـٰا أ

به  نموده اند  تصریح  کبیر  مزار  در  بزرگان،  از  متابعت  به  آوردیم  مخصوصه  زیارات  باب  در  را  زیارت  این  ما   .۱
«زیارت شهداء رضوان الله علیهم در روز عاشورا»، ولی ظاهرًا قرائت آن اختصاص به روز عاشورا ندارد.

۱۴۹ 
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یَن قٰاِئًال:  نِّي ِبَك َبْیـَن َیَدْیِه مٰاِثـًال، َوِلْلکٰاِفِر
َ
ْنیٰا َبْعـَدَك اْلَعفٰا»، َکأ َعَلـی الدُّ

ِبـيِّ أَنـا َعِليُّ ْبـُن اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ ِبالنَّ ْولـٰی 
َ
أ ـِه  اللَّ َوَبْیـِت  َنْحـُن 

هستم على  بن  حسین  فرزند  على  هستیممن  پیامبر  به  اولى  سوگند  خدا  خانه  به  ما 

ْمـِح َحّتـٰی َیْنَثِنـي ْطَعُنُکـْم ِبالرُّ
َ
بيأ

َ
ْحمي َعْن أ

َ
ُبُکْم ِبالَسـْیِف أ ْضِر

َ
أ

شود خم  آنکه  تا  مى زنم  نیزه  با  را  شما را با شمشیر مى زنم و از پدرم حمایت مى کنم.شما 
ِبـيٍّ َعَر هٰاِشـِميٍّ  ُغـٰالٍم  عيَضـْرَب  ـِه ٰال َیْحُکـُم ِفیَنـا اْبـُن الدَّ َواللَّ
عرب هاشمى  جوان  زدن  زنم  به خدا قسم فرزند حرامزاده در ما حکمرانى نمى کند.مى 

ُه َلـَك َعَلی  ِمیِنـِه، َحَکَم اللَّ
َ
ِتـِه َوأ ِتـِه، َواْبـُن ُحجَّ نَّـَك اْبـُن َرُسـوِلِه َوُحجَّ

َ
َوأ

ِه َوِبَرُسـوِلِه  ْولٰی ِباللَّ
َ
نََّك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َك، أ بَّ َحّتـٰی َقَضْیَت َنْحَبـَك، َوَلِقیَت َر

هُ َوَمـْن 
َ
ْخـَزأ

َ
ـُه َوأ ، َلَعَنـُه اللَّ ِة ْبـِن ُمْنِقـِذ ْبـِن الُنْعمـٰاِن اْلَعْبـِديِّ قٰاِتِلـَك ُمـرَّ

َم، َوسـٰاَئْت  ُه َجَهنَّ ْصٰالُهـُم اللَّ
َ
َشـَرَکُه في َقْتِلـَك، َوکٰاُنـوا َعَلْیَك َظِهیـرًا، أ

ِبیَك، 
َ
َك َوأ ِفِقي َجـدِّ ِفِقیـَك، َوُمراٰ ُه ِمْن ُمٰالِقیـَك َوُمراٰ َمِصیـرًا، َوَجَعْلَنـا اللَّ

ِئـَك  ْعداٰ
َ
أ ِمـْن  ـِه  اللَّ ِإَلـی   

ُ
ْبـَرأ

َ
َوأ اْلَمْظُلوَمـِة،  ـَك  َوُامِّ ِخیـَك، 

َ
َوأ ـَك  َوَعمِّ

َفَقَتَك في  ُل اللـَه ُمراٰ
َ
ـِه ِمْن قٰاِتِلیـَك، َوأْسـأ  ِإَلی اللَّ

ُ
ْبـَرأ

َ
ُاوِلـی اْلُجُحـوِد، َوأ

مى خواهم  خدا  از  و  مى جویم،  بیزارى  تو  قاتل  از  خداوند  درگاه  به  و  بودند  حق  منکر  که  تو  دشمنان  از 

مى گویى: کافران  به  و  هستى  ممّثل  او  روى  پیش  در  که  را  تو  مى بینم  گویا  دنیا»،  سر  بر  خاك  تو  از  بعد 

هستى،  او  امین  و  او  حجت  و  او  رسول  فرزند  تو  و  شایسته ترى  و  اولى  رسولش  و  خدا  به  تو 

که  مى دهم  شهادت  شتافتى،  پروردگارت  مالقات  به  و  کردى  وداع  را  فانى  دار  آنکه  تا 

خوار  و  کند  لعنت  را  او  خدا  کند،  حکم  عبدى  نعمان  بن  منقذ  بن  مرة  قاتلت  مورد  در  تو  براى  خداوند، 

را  آنان  خداوند  نمود،  یارى  را  یکدیگر  تو  علیه  و  کرد  شرکت  تو  قتل  در  که  را  کسى  هر  و  نماید  رسوا  و 

همراهانت  از  و  دهد  قرار  دیدارکنندگانت  از  را  ما  خداوند  و  است،  بدجایگاهى  چه  و  افکند  جهّنم  به 

مى جویم  بیزارى  الهى  درگاه  به  و  مظلومه ات،  مادر  و  برادرت  و  عمو  و  پدرت  و  جّدت  همراهان  و 
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زمین  بر  تیرخورده  شیرخوار  طفل  حسین  بن  اهللا  عبد  بر  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  جاودان  سراى  در  را  تو  با  بودن  همراه 

تیر  با  و  شد  برده  باال  آسمان  به  او  خون  گشته،که  آغشته  خون  به  افتاده 

کرد. رها  او  طرف  به  تیر  که  را  اسدى  کاهل  بن  حرملة  کند  لعنت  خدا  شد،  ذبح  پدر  آغوش  در 

عرصه  در  والیت  به  دهنده  ندا  و  بال،  به  شده  مبتال  امیرالمؤمنین  بن  اهللا  عبد  بر  سالم 

او  قاتل  خداوند  دادند،  قرار  هجوم  مورد  سر  پشت  و  رو  پیش  از  را  او  آنکه  کربال، 

کند. لعنت  را  حضرمى  ثبیت  بن  هانى 

توشه  امروزش  از  فردایش  براى  و  نمود  مواسات  برادر  با  جانش  با  که  امیرالمؤمنین  بن  عباس  بر  سالم 

گرفت، خود را فداى او نمود، حفظ کننده و شتابنده به سوى او با آب، آنکه در این راه دو دست او قطع شد، 

کند. لعنت  را  طائى  طفیل  بن  حکیم  و  رقاد  بن  یزید  او  قاتل  خداوند 

سرزمین  از  و  نمود  پایدارى  خدا  راه  در  خود  جان  با  که  امیرالمؤمنین  فرزند  جعفر  بر  سالم 

َوَبَرکٰاُتـُه. ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َوالسَّ اْلُخُلـوِد،  ِر  داٰ

ِضیـِع، َاْلَمْرِمـيِّ  ْفـِل الرَّ ـِه ْبـِن اْلُحَسـْیِن، َالطِّ ـٰالُم َعلـٰی َعْبـِد اللَّ َالسَّ

ـْهِم  ـمٰاِء، َاْلَمْذُبوِح ِبالسَّ ِد َدُمُه ِفي السَّ ِط َدمًا، َالُمَصعَّ یـِع، َاْلُمَتَشـحِّ ِر الصَّ

ِمَیـُه َحْرَمَلَة ْبـَن کٰاِهـِل اْالََسـِديِّ َوَذِویِه. ـُه راٰ ِبیِه، َلَعـَن اللَّ
َ
فـي ِحْجـِر أ

ِمیِرالُمؤِمِنیـَن، ُمْبَلـی الَبـٰالِء َواْلُمنٰادي 
َ
ـِه ْبـِن أ ـٰالُم َعلـٰی َعْبـِد اللَّ َالسَّ

ـُه قٰاِتَلُه  َبـٰالَء، َاْلَمْضـُروِب ُمْقِبًال َوُمْدِبـرًا، َلَعَن اللَّ ِباْلـِوٰالِء في َعْرَصـِة َکْر

. هٰاِنـَي ْبـَن ُثَبْیـٍت اْلَحْضَرِميِّ

ِخِذ  خٰاُه ِبَنْفِسِه، َاْالٰ
َ
سي أ ِمیِرالُمؤِمِنیَن، َاْلُمواٰ

َ
ـٰالُم َعَلی اْلَعّباِس ْبِن أ َالسَّ

ُه،  ِقي الّسـاِعي ِإَلْیِه ِبمٰاِئـِه، َاْلَمْقُطوَعِة َیداٰ ْمِسـِه، َاْلفٰاِدي َلُه، َاْلواٰ
َ
ِلَغِدِه ِمْن أ

. قـٰاِد الِحْیتـّي، َوَحِکیَم ْبـَن الُطَفْیـِل الّطائيِّ یـَد ْبَن الرُّ ـُه قٰاِتَلُه َیِز َلَعـَن اللَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َالّصاِبـِر ِبَنْفِسـِه ُمْحَتِسـبًا، 
َ
ـٰالُم َعلـی َجْعَفـِر ْبـِن أ َالسَّ
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و  دشمن  زیادى  خاطر  به  و  بود  نبرد  در  پیشقدم  و  پذیرفت  را  دشمن  با  جنگ  و  نمود،  وطن  ترك  خود 

کند. لعنت  را  حضرمى  ثبیت  بن  هانى  او  قاتل  خداوند  رسید،  شهادت  به  ور  حمله  مردان 

بود،  مظعون  بن  عثمان  همنام  که  امیرالمؤنین  فرزند  عثمان  بر  سالم 

کند. لعنت  کرد  رها  او  طرف  به  تیر  که  را  اصبحى  یزید  بن  خولى  خداوند 

را  او  خدا  که  دارمى  ایادى  وسیله  به  شده  کشته  امیرالمؤمنین  فرزند  محّمد  بر  سالم 

محّمد  اى  تو  بر  خدا  درود  و  نماید،  چندان  دو  را  خود  دردناك  عذاب  او  بر  و  کند  لعنت 

شکیبایت. بیت  اهل  بر  و 

کننده  هالك  تیر  اصابت  مورد  آنکه  والیت،  صاحب  و  پاك  حسن  فرزند  بکر  ابى  بر  سالم 

کند. لعنت  را  غنوى  عقبه  بن  اهللا  عبد  او  قاتل  خداوند  گرفت،  قرار 

او  طرف  به  تیر  که  او  قاتل  خداوند  منّزه،  و  پاك  السالم  علیهما  على  بن  حسن  فرزند  اهللا  عبد  بر  سالم 

کند. لعنت  را  اسدى  کاهل  بن  حرملة  یعنى  کرد  رها 

ِل،  زاٰ بـًا، َالُمْسَتْسـِلِم ِلْلِقتـٰاِل، َاْلُمْسـَتْقِدِم ِللنَّ َوالّناِئـي َعـِن اْالَْوطـٰاِن ُمْغَتِر

. ـُه قٰاِتَلـُه هٰاِنـَي ْبـَن ُثَبْیـٍت اْلَحْضَرِميِّ جـٰاِل، َلَعـَن اللَّ َاْلَمْکُثـوِر ِبالرِّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، َسِميِّ ُعْثمٰاَن ْبَن َمْظُعوٍن، َلَعَن 
َ
ـٰالُم َعلٰی ُعْثمٰاَن ْبَن أ َالسَّ

. بٰاِنـيَّ الّداِرِميَّ یٰاِديَّ اْالَ یـَد اْالَْصَبِحيَّ اْالَ ـْهِم ُخوِلـَي ْبَن َیِز ِمَیُه ِبالسَّ ُه راٰ اللَّ

 ، یـٰاِديِّ الّداَرِمـيِّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َقِتیـِل اْالَ
َ
ـِد ْبـِن أ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ َالسَّ

ُد  ُه َعَلْیـَك یٰا ُمَحمَّ ی اللَّ ِلیـَم، َوَصلَّ َب اْالَ ـُه َوضٰاَعَف َعَلْیـِه اْلَعذاٰ َلَعَنـُه اللَّ

یَن. ْهـِل َبْیِتـَك الّصاِبِر
َ
َوَعلـٰی أ

ـْهِم  ، َاْلَمْرِميِّ ِبالسَّ ِکـيِّ اْلَوِلـيِّ بي َبْکـِر ْبِن اْلَحَسـِن الزَّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ َالسَّ

. ِه ْبـَن ُعْقَبـَة اْلَغَنِويِّ ـُه قٰاِتَلـُه َعْبَداللَّ ، َلَعـَن اللَّ ِديِّ الـرَّ

ـُه قٰاِتَلُه  ، َلَعَن اللَّ ِکـيِّ ـِه ْبِن اْلَحَسـِن ْبـِن َعِليٍّ الزَّ ـٰالُم َعلـٰی َعْبِداللَّ َالسَّ

. ِمَیـُه َحْرَمَلـَة ْبَن کٰاِهِل اْالََسـِديِّ َوراٰ
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و نفعى به تو نبخشد، امروز به خدا قسم روزى است که دشمنان زیاد و یارى کنندگان اندك هستند، خداوند 

شتافت  او  سوى  به  تیزپرواز  عقاب  همانند  عمویش  و  زد  صدا  را  عمویش  که  هنگامى  شد  برده 

غارت  به  جنگش  ابزار  و  شد  زده  ضربت  سرش  فرق  بر  که  على  بن  حسن  فرزند  قاسم  بر  سالم 

درحالى که او از شّدت درد دو پایش را بر زمین مى کشید و خاك را مى کند، و امام حسین مى فرمود: دورباد از رحمت 

خدا گروهى که تو را کشتند، وکسانى که در قیامت جّد و پدر تو خصم آنان خواهند بود. سپس فرمود: بر عمویت 

دشوار است به خدا قسم که او را بخوانى و او تو را پاسخ ندهد یا اینکه پاسخ دهد در حالى که تو کشته شده باشى، 

مرا با شما دو بزرگوار قرار دهد روزى که گرد هم مى آیید و مرا در جایگاه شما جاى دهد، و خداوند قاتل 

تو عمر بن سعد بن عروة بن نفیل ازدى را لعنت کند و به جهّنم افکند و براى او عذابى دردناك آماده نماید.

ایمان،  با  پیمان  هم  و  همراه  است،  کننده  پرواز  بهشت  در  که  جعفر  بن  اهللا  عبد  پسر  عون  بر  سالم 

(سوره  مثانى  کننده  تالوت  رحمان،  خداوند  براى  کننده  نصیحت  قهرمانان،  با  نبرد  هم  و  جنگجو 

کند. لعنت  را  نبهانى  قطبه  بن  اهللا  عبد  او  قاتل  خداوند  قرآن،  و  حمد) 

ـُه َمَعُکمـٰا َیـْوَم  ِتـُرُه، َوَقـلَّ نٰاِصـُرُه، َجَعَلِنـَي اللَّ ـِه َیـْوٌم َکُثـَر واٰ ٰهـذاٰ َواللَّ

، َاْلَمْضُروِب َعلـٰی هٰاَمِتِه،  ـٰالُم َعَلی اْلقٰاِسـِم ْبِن الَحَسـِن ْبِن َعِليٍّ َالسَّ

ْقِر، ـُه َکالصَّ ـُه، َفَجٰال َعَلْیِه َعمُّ َاْلَمْسـُلوِب ٰالَمُتـُه ِحیَن نٰاَدی اْلُحَسـْیَن َعمَّ

َب، َواْلُحَسـْیُن َیُقوُل: ُبْعدًا ِلَقـْوٍم َقَتُلوَك، َوَمْن  راٰ َوُهـَو َیْفَحـُص ِبِرْجِلْیِه التُّ

َك  ِه َعلـٰی َعمِّ ُبـوَك، ُثـمَّ قـٰاَل: َعـزَّ  َواللَّ
َ
َك َوأ َخْصُمُهـْم َیـْوَم اْلِقیٰاَمـِة َجـدُّ

ْنـَت َقِتیـٌل َجِدیـٌل َفٰالَیْنَفُعَك، 
َ
ْن ُیِجیَبـَك َوأ

َ
و أ
َ
ْن َتْدُعـوُه َفـٰال ُیِجیُبـَك، أ

َ
أ

ـُه قٰاِتَلـَك ُعَمـَر ْبـَن َسـْعِد ْبـِن  َءُکمـٰا، َوَلَعـَن اللَّ ِنـي ُمَبوَّ
َ
أ َجْمِعُکمـٰا، َوَبوَّ

َلیمـًا.
َ
بـًا أ َعـدَّ َلـُه َعذاٰ

َ
ْصـٰالُه َجِحیمـًا، َوأ

َ
، َوأ ُعـْرَوَة ْبـِن ُنَفْیـٍل اْالَْزِدیِّ

ّیـاِر ِفـي اْلِجنـٰاِن،  ـِه ْبـِن َجْعَفـٍر الطَّ ـٰالُم َعلـٰی َعـْوِن ْبـِن َعْبِداللَّ َالسَّ

ْحمـٰاِن، َالّتالـي ِلْلَمثاِني  ِن، َالّناِصِح ِللرَّ ْقـراٰ یمـٰاِن، َوُمنـٰاِزِل اْالَ َحِلیـِف اْالِ

. ْبهٰاِنيِّ ـِه ْبـَن ُقْطَبـَة النَّ ـُه قٰاِتَلـُه َعْبَداللَّ َواْلُقـْرآِن، َلَعـَن اللَّ
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۱. عالمه مجلسی1 گفته است: گوینده «قیل» (یعنی اضافه کننده پرانتز) یا سّید است و یا راوی.

پدرش  جایگاه  گواه  جعفر،  بن  اهللا  عبد  فرزند  محّمد  بر  سالم 

کند. لعنت  را  تمیمى  نهشل  بن  عامر  او  قاتل  خداوند  بدنش،  وسیله  به  او  نگهدارنده  و  برادرش  رو  دنباله  و 

خوط  بن  بشر  کرد،  رها  او  طرف  به  تیر  که  او،  قاتل  خداوند  عقیل،  فرزند  جعفر  بر  سالم 

او  طرف  به  تیر  که  او  قاتل  خداوند  عقیل،  فرزند  الرحمان  عبد  بر  سالم  کند.  لعنت  را  همدانى 

کند. لعنت  را  ُجهنى  اسد  بن  خالد  بن  عمر  کرد  رها 

خداوند  عقیل،  بن  مسلم  پسر  اهللا  عبد  شهید  فرزند  شهید  بر  سالم 

کند. لعنت  را  مالک]  بن  اسد  شده:  [وگفته  صعصعه  بن  عامر  او  قاتل 

او  طرف  به  انداز  تیر  و  او  قاتل  خداوند  عقیل،  بن  مسلم  پسر  اهللا  عبید  بر  سالم 

کند. لعنت  را  صیداوى  صبیح  بن  عمرو 

او  قاتل  خداوند  و  عقیل،  بن  سعید  ابى  پسر  محّمد  بر  سالم 

ِبیِه، 
َ
ِه ْبـِن َجْعَفـٍر، َالّشـاِهِد َمـکٰاَن أ ـِد ْبـِن َعْبِداللَّ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ َالسَّ

. ِمیِميِّ ـُه قٰاِتَلُه عٰاِمَر ْبَن َنْهَشـٍل التَّ ِقیـِه ِبَبَدِنِه، َلَعَن اللَّ َوالّتالـي ِالَِخیـِه، َوواٰ

ِمَیـُه ِبْشـَر ْبـَن  ـُه قٰاِتَلـُه َوراٰ ـٰالُم َعلـٰی َجْعَفـِر ْبـِن َعِقیـٍل، َلَعـَن اللَّ َالسَّ

ُه قٰاِتَلُه  حمـٰاِن ْبِن َعِقیٍل، َلَعـَن اللَّ ـٰالُم َعلٰی َعْبِدالرَّ . َالسَّ ِنـيِّ َخـْوٍط اْلَهْمداٰ

. َسـٍد اْلُجَهِنيِّ
َ
ِمَیـُه ُعَمـَر ْبـَن خٰاِلِد ْبـِن أ َوراٰ

ـِه ْبـِن ُمْسـِلِم ْبـِن َعِقیـٍل،  ـٰالُم َعَلـی اْلَقِتیـِل ْبـِن اْلَقِتیـِل، َعْبُداللَّ َالسَّ

َسـَد ْبـَن مٰاِلـٍك)(۱).
َ
ـُه قٰاِتَلـُه عٰاِمـَر ْبـَن َصْعَصَعـَة، (َوِقیـَل: أ َوَلَعـَن اللَّ

ِمَیُه  ُه قٰاِتَلـُه َوراٰ ِه ْبِن ُمْسـِلِم ْبِن َعِقیـٍل، َوَلَعَن اللَّ ـٰالُم َعلـٰی ُعَبْیِداللَّ َالسَّ

. ِويِّ ْیداٰ َعْمـَرو ْبَن ُصَبْیـٍح الصَّ

ـُه قٰاِتَلُه  بـي َسـِعیِد ْبـِن َعِقیـٍل، َوَلَعـَن اللَّ
َ
ـِد ْبـِن أ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ َالسَّ

کند لعنت  را  ُجهنى  ناشر  بن  لقیط 
. ـيِّ َلِقیـَط ْبـَن نٰاِشـٍر اْلُجَهنِّ
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پس به پروردگار کعبه رستگار شدى، خدا تو را بر این اقدامت و پایداریت و مواساتت با پیشوایت پاداش دهد، هنگامى که 

غالمان  از  قارب،  بر  سالم  کند.  لعنت  را  حضرمى  عوف  بن  سلیمان  او  قاتل 

خداوند  امیرالمؤمنین،  بن  حسین  غالم  سلیمان  بر  سالم 

على. بن  حسین  غالمان  از  منجح،  بر  سالم  على.  بن  حسین 

اجازه  او  به  که  حالى  در  حسین7  امام  به  آنکه  اسدى،  عوسجه  بن  مسلم  بر  سالم 

پروردگار  نزد  داشت  خواهیم  عذرى  چه  کنیم،  رها  را  تو  ما  آیا  کرد:  عرض  دادند  بازگشت 

در بجا نیاوردن حّق تو، نه به خدا قسم (تو را رها نمى کنم) تا آنکه نیزه ام را در سینه هاى آنان فرو برم و 

بشکنم و با شمشیرم بر آن ها بزنم تا مادامى که قائمه آن در دستم باشد و هرگز از تو جدا نمى شوم و اگر با من 

سالحى نباشد که با آن با دشمن بجنگم با سنگ به جنگ آنان روم و تو را رها نکنم تا در راه تو جان دهم 

کرد.  وفا  خود  عهد  به  که  خدا  راه  شهیدان  از  شهید  اول  و  فروخت  را  خود  جان  که  بودى  کسى  اول  تو  و 

سـٰاَتَك ِإمٰاَمـَك، ِإْذ  َمَك َوُمواٰ ـُه اْسـِتْقداٰ َفُفـْزَت ِبـَربِّ اْلَکْعَبـِة، َشـَکَر اللَّ

ـٰالُم َعلـٰی قـٰاِرٍب َمْوَلی  . َالسَّ ـُه قٰاِتَلـُه ُسـَلْیمٰاَن ْبـَن َعـْوِف اْلَحْضَرِميِّ اللَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َوَلَعـَن 
َ
ـٰالُم َعلـٰی ُسـَلْیمٰاَن َمْوَلـی اْلُحَسـْیِن ْبـِن أ َالسَّ

. ـٰالُم َعلـٰی ُمْنِجـٍح َمْوَلـی اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ . َالسَّ اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـیٍّ

، َاْلقٰاِئـِل ِلْلُحَسـْیِن َوَقْد  ـٰالُم َعلـٰی ُمْسـِلِم ْبـِن َعْوَسـَجِة اْالََسـِديِّ َالسَّ

ِه ِمْن  َنْحـُن ُنَخّلـي َعْنَك، َوِبـَم َنْعَتِذُر ِعْنـَد اللَّ
َ
ِف: «أ ْنِصـراٰ ِذَن َلـُه ِفـي اْالِ

َ
أ

َبُهْم  ْضِر
َ
، َوأ ْکِسـَر فـي ُصُدوِرِهْم ُرْمِحي ٰهـذاٰ

َ
ِه َحّتٰی أ ـَك، ٰال َواللَّ ِء َحقِّ داٰ

َ
أ

ِبَسـْیِفي مـٰا َثَبـَت قٰاِئُمُه ِفي َیـِدي، َوٰال ُافٰاِرُقـَك، َوَلْو َلْم َیُکْن َمِعي ِسـٰالٌح 

ُمـوَت َمَعَك»، 
َ
ُاقٰاِتُلُهـْم ِبـِه، َلَقَذْفُتُهـْم ِباْلِحجـٰاَرِة، َوَلـْم ُافٰاِرْقـَك َحّتـٰی أ

ِه َوَقضٰی َنْحَبُه.  ِء اللَّ َل َشـِهیٍد ِمْن ُشـَهداٰ  وَّ

َ
َل َمْن َشـرٰی َنْفَسـُه، َوأ  وَّ

َ
َوُکْنَت أ

آن حضرت به سوى تو آمد و تو بر زمین افتاده بودى، فرمود: اى مسلم بن عوسجه، خداوند تو را رحمت کند 
ُه یٰا ُمْسـِلَم ْبَن َعْوَسـَجَة،  یٌع، َفقـٰاَل : َیْرَحُمَك اللَّ ْنـَت َصِر

َ
َمشـٰی ِإَلْیـَك َوأ
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خدا ما را با شما در گروه شهادت طلبان محشور فرماید و همراهى با شما را در اعلى علیین روزى ما گرداند.

یَن. یِّ ْعٰال ِعلِّ
َ
َفَقَتُکْم فـي أ ُه َمَعُکـْم ِفي اْلُمْسَتْشـَهِدیَن، َوَرَزَقنٰا ُمراٰ َحَشـَرَنا اللَّ

۱. سورۀ احزاب، آیه۲۳.

هستند  کسانى  ایشان  از  و  نمودند  وفا  خود  عهد  به  که  هستند  کسانى  ایشان  از  «و  نمود:  تالوت  و 

بن  اهللا  عبد  و  ضبابى  اهللا  عبد  تو  قتل  در  کنندگان  شرکت  خداوند  هستند»  راه  به  چشم  و  منتظر  که 

کند. لعنت  را  ضبابى  اهللا  عبد  بن  مسلم  و  بجّلى  خشکارة 

هنگامى  کرد  عرض  حسین7  امام  به  آنکه  حنفى،  اهللا  عبد  بن  سعد  بر  سالم 

بداند  خداوند  تا  نمى کنیم  رها  را  تو  قسم  خدا  به  نه  دادند:  او  به  برگشتن  اجازه  که 

کشته  که  بدانم  اگر  قسم  خدا  به  نموده ایم،  رعایت  تو  مورد  در  او  غیاب  در  را  خدا9  رسول  حرمت  ما 

با  کار  این  و  مى شوم  پراکنده  هوا  در  سپس  مى شوم،  سوزانیده  آتش  به  سپس  مى گردم،  زنده  سپس  مى شوم 

من هفتاد بار انجام شود از تو جدا نشوم تا مرگم را نزد تو دیدار کنم، و چگونه چنین نکنم در حالى که 

نیست. پایانى  برایش  که  است  کرامتى  آن  از  بعد  سپس  است،  شدن  کشته  بار  یک  یا  و  مردن  بار  یک  این 

سپس مرگ را دیدار کردى و امام خود را یارى نمودى و در سراى ابدى از خداوند کرامت را دیدار کردى، 

ُلـوا َتْبِدیًال)(۱)،  : (َفِمْنُهـْم َمْن َقضـٰی َنْحَبُه َوِمْنُهـْم َمْن َیْنَتِظـُر َومٰا َبدَّ
َ
َوَقـَرأ

ـِه ْبـَن  ، َوَعْبَداللَّ بٰاِبـيَّ ـِه الضَّ ـُه اْلُمْشـَترِِکیَن فـي َقْتِلـَك: َعْبَداللَّ َلَعـَن اللَّ

. بٰاِبـيِّ ـِه الضَّ ، َوُمْسـِلَم ْبـَن َعْبِداللَّ َخْشـکٰاَرَة اْلَبَجِلـيِّ

، َاْلقاِئـِل ِلْلُحَسـْیِن َعَلْیـِه  ـِه اْلَحَنِفـيِّ ـٰالُم َعلـٰی َسـْعِد ْبـِن َعْبِداللَّ َالسَّ

ّنا 
َ
ُه أ ْیَك َحّتـٰی َیْعَلَم اللَّ ِه ٰالُنَخلِّ ِف: ٰال َواللَّ ْنِصـراٰ ِذَن َلـُه ِفي اْالِ

َ
ـٰالُم َوَقْد أ السَّ

ْعَلُم 
َ
ِه َلـْو أ ُه َعَلْیـِه َوآِلِه ِفْیـَك، َواللَّ ـی اللَّ ِه َصلَّ َقـْد َحِفْظنـٰا َغْیَبـَة َرُسـوِل اللَّ

ًة،  نِّـي ُاْقَتـُل ُثـمَّ ُاْحیٰا، ُثـمَّ ُاْحـَرُق ثـّم ُاْذرٰی، َوُیْفَعُل بي ٰذِلـَك َسـْبِعیَن َمرَّ
َ
أ

ْفَعُل ٰذِلَك َوِإنَّمٰا ِهَي َمْوَتٌة 
َ
ْلقٰی ِحمٰاِمي ُدوَنَك، َوَکْیَف ٰال أ

َ
ـی أ مـٰا فٰاَرْقُتَك َحتَّ

َبدًا. َفَقْد َلِقیَت 
َ
ِتي َال اْنِقضـٰاَء َلهٰا أ َمُة الَّ ِحـَدٌة، ُثَم ِهَي َبْعَدَها اْلَکراٰ ْو َقْتَلـٌة واٰ

َ
أ

ِر اْلُمقٰاَمِة، َمـَة فـي داٰ ـِه اْلَکراٰ َسـْیَت ِإمٰاَمـَك، َوَلِقیـَت ِمَن اللَّ ِحمٰاَمـَك، َوواٰ
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۶۷۹

۱. «سهل»، خ.

سالم  که  ـ  حسین  امام  پاسخ  در  گفتى  آنچه  براى  خداوند  حضرمى،  عمر  بن  بشر  بر  سالم 

پاره  زنده  زنده  مرا  درندگان  گفتى:  دهد،  پاداش  داد  تو  به  بازگشت  اجازه  وقتى  ـ   باد  ایشان  بر 

بگذارم،  تنها  یاران  کمى  با  را  تو  و  شوم  دور  سواره  بخواهم  و  شوم  جدا  تو  از  اگر  بخورند  و  کنند 

نباشد. چیزى  چنین  و  نشود  کار  این  هرگز 

قرآن  قارى  مشرقى،  همدانى  حصین  بن  یزید  بر  سالم 

سالم  انصارى.   کعب  بن  عمر  بر  سالم  مناظره،  و  جدال  در  پرتوان  و  نیرومند  و 

انصارى.  عجالن  بن  نعیم  بر 

اجازه  او  به  وقتى  ـ   باد  ایشان  بر  سالم  ـ  حسین  امام  پاسخ  در  آنکه  بجّلى  قین  بن  زهیر  بر  سالم 

در  را  خدا  رسول  فرزند  نشود،  چیزى  چنین  هرگز  قسم،  خدا  به  نه  کرد:  عرض  دادند،  بازگشت 

ـُه َلـَك َقْوَلـَك  ، َشـَکَر اللَّ ـٰالُم َعلـٰی ِبْشـِر(۱) ْبـِن ُعَمـَر اْلَحْضَرِمـيِّ َالسَّ

ِإَذِن  َکَلْتِنـي 
َ
أ ِف:  ْنِصـراٰ اْالِ ِفـي  َلـَك  ِذَن 

َ
أ َوَقـْد  ـٰالُم  السَّ َعَلْیـِه  ِلْلُحَسـْیِن 

ـِة  ْخُذُلـَك َمـَع ِقلَّ
َ
ْکبـٰاَن، َوأ ْسـَئُل َعْنـَك الرُّ

َ
ـبٰاُع َحّیـًا، ِإْن فٰاَرْقتُـَك َوأ السِّ

َبـدًا.
َ
أ ٰهـذاٰ  َیُکـوُن  ٰال  ِن،  اْالَْعـواٰ

اْلقـٰاِريِّ  َاْلُمْشـِرِفيِّ   ، ِنـيِّ اْلَهْمداٰ ُحَصْیـٍن  ْبـِن  یـَد  َیِز َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم  . َالسَّ ْنصٰاِريِّ ـٰالُم َعلٰی ُعَمَر ْبـَن َکْعٍب اْالَ . َالسَّ ِل ِباْلَمْشـَرِفيِّ اْلُمَجـدَّ

 . ْنصـٰاِريِّ َعلـٰی ُنَعْیـِم ْبـِن اْلِعْجـٰالِن اْالَ

ـٰالُم  ، َاْلقاِئِل ِلْلُحَسـْیِن َعَلْیِه السَّ ـٰالُم َعلٰی ُزَهْیِر ْبـِن الَقْیِن اْلَبَجِليِّ َالسَّ

ْتـُرُك اْبـَن 
َ
َبـدًا، أ

َ
ـِه ٰال ُیُکـوُن ٰذِلـَك أ ِف: ٰال َواللَّ ْنِصـراٰ ِذَن َلـُه ِفـي اْالِ

َ
َوَقـْد أ

ندهد. نشان  من  به  را  روزى  چنین  خدا  یابم،  رهایى  خود  و  کنم  رها  گرفتار  و  اسیر  دشمنان  دست 

بن  حبیب   بر  سالم  انصارى.  قرطه  بن  عمر  بر  سالم 

ُه ٰذِلـَك اْلَیْوِم. ِنـَي اللَّ راٰ
َ
ْنُجو، ٰال أ

َ
ِء َوأ ِسـیرًا في َیـِد اْالَْعـداٰ

َ
ِه أ َرُسـوِل اللَّ

ـٰالُم َعلٰی َحِبیـِب ْبِن  . َالسَّ ْنصـٰاِريِّ ـٰالُم َعلـٰی ُعَمـَر ْبـِن ُقْرَطـَة اْالَ َالسَّ
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۶۸۰

۱. َجْون ، خ .

ریاحى. یزید  بن  حر  بر  سالم  اسدى.  مظاهر 

هالل  بن  نافع  بر  سالم  کلبى.  عمیر  بن  اهللا  عبد  بر  سالم 

اسدى. کاهل  بن  انس  بر  سالم  مرادى.  بجلى  نافع)  (بن 

اهللا  عبد  بر  سالم  صیداوى.  مسهر  بن  قیس  بر  سالم 

غفارى. حّراق  بن  عروة  فرزند  دو  عبدالرحمان  و 

غفارى. ابوذر  غالم  حرى  بن  عون  بر  سالم 

حّجاج  بر  سالم  نهشلى.  اهللا  عبد  بن  شبیب  بر  سالم 

تغلبى. زهیر  پسر  دو  کرش  و  قاسط  بر  سالم  سعدى.  زید  بن 

مالک. بن  ضرغامة  بر  سالم  عتیق.  بن  کنانة  بر  سالم 

بن  عمر  بر  سالم  َضُبعى.  مالک  بن  حوى  بر  سالم 

الضُبعى.  ضبیبعة 

. یٰاِحيِّ یـَد الرِّ ـٰالُم َعَلـی اْلُحـرِّ ْبـِن َیِز . َالسَّ َمظٰاِهـِر اْالََسـِديِّ

ـٰالُم َعلـٰی نٰاِفِع ْبِن ِهٰالِل  . َالسَّ ِه ْبِن ُعَمْیٍر اْلَکْلِبيِّ ـٰالُم َعلـٰی َعْبِداللَّ َالسَّ

. َنِس ْبِن کٰاِهٍل اْالََسـِديِّ
َ
ـٰالُم َعلٰی أ . َالسَّ ِديِّ ْبِن نٰاِفـٍع اْلَبَجِليِّ اْلُمراٰ

ِه  ـٰالُم َعلـٰی َعْبِداللَّ . َالسَّ ِويِّ ْیـداٰ ـٰالُم َعلـٰی َقْیـِس ْبـِن ُمْسـِهٍر الصَّ َالسَّ

ــْیِن. یَّ ْحمـٰاِن اْبَنـْي ُعـرَوَة ْبِن َحـّراٍق الِغفٰاِر َوَعْبِدالرَّ

. بـي َذرٍّ اْلِغفٰاِريِّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی َعْوِن(۱) ْبِن َحـِريٍّ َمْولَی أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلـی اْلَحّجاِج  . َالسَّ ْهَشـِليِّ ِه النَّ ـٰالُم َعَلی َشـِبیِب ْبـِن َعْبِداللَّ َالسَّ

ـْیِن. ْغِلِبیـَّ ـٰالُم َعلٰی قٰاِسـٍط َوَکـْرِش اْبَنْي ُزَهْیِر التَّ . َالسَّ ـْعِديِّ ْیِد السَّ ْبِن َز

ٰالُم َعلٰی َضْرغٰاَمَة ْبِن مٰاِلٍك. ٰالُم َعلٰی َکنٰاَنَة ْبِن َعِتیٍق. َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی ُعَمـَر ْبـِن  . َالسَّ ُبِعـيِّ ـٰالُم َعلـٰی َحـِویِّ ْبـِن مٰاِلـِك الضَّ َالسَّ

. ُبِعـيِّ الضَّ ُضَبْیَعـَة 
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۶۸۱

۱. «ُثبیط»، خ .

اهللا  عبد  بر  سالم  قیسى.  ثبیبت  بن  زید  بر  سالم 

َقیسى.  ُثَبیت  بن  یزید  پسر  دو  اهللا  عبید  و 

بن  قعنب  بر  سالم  مسلم.  بن  عامر  بر  سالم 

مسلم.  بن  عامر  غالم  سالم  بر  سالم  نمرى.  عمرو 

خثعمى. بشر  بن  زهیر  بر  سالم  مالک.  بن  سیف  بر  سالم 

بن  حجاج  بر  سالم  ُجعفى.  معقل  بن  زید  بر  سالم 

جعفى. مسروق 

بن  مجمع  بر  سالم  فرزندش.  و  حجاج  بن  مسعود  بر  سال 

طائى. شریح  بن  حّسان  بن  عّمار  بر  سالم  عائذى.  اهللا  عبد 

ـِه  َعْبِداللَّ َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ  . اْلَقْیِسـيِّ ُثَبْیـٍت  ْبـِن  ْیـِد  َز َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ

. اْلَقْیِسـيِّ ُثَبْیـٍت(۱)  ْبـِن  یـَد  َیِز اْبَنـْي  ـِه  َوُعَبْیِداللَّ

ـٰالُم َعلـٰی َقْعَنـِب ْبـِن َعْمـِرو  ـٰالُم َعلـٰی عٰاِمـِر ْبـِن ُمْسـِلٍم. َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی سـٰاِلٍم َمْولـَی عٰاِمـِر ْبـِن ُمْسـِلٍم. . َالسَّ ِمـِریِّ النَّ

. ٰالُم َعلٰی ُزَهْیِر ْبِن ِبْشٍر اْلَخْثَعِميِّ ٰالُم َعلٰی َسْیِف ْبِن مٰاِلٍك. َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلی اْلَحّجـاِج ْبِن  . َالسَّ ْیِد ْبـِن َمْعِقـٍل اْلُجْعِفـيِّ ـٰالُم َعلـٰی َز َالسَّ

 . اْلُجْعِفيِّ َمْسـُروٍق 

ـٰالُم َعلـٰی َمْجَمِع ْبِن  ـٰالُم َعلـٰی َمْسـُعوِد ْبـِن اْلَحّجـاِج َواْبِنِه. َالسَّ َالسَّ

. ْیِح الّطاِئيِّ ـٰالُم َعلـٰی َعّمـاِر ْبِن َحّسـاِن ْبِن ُشـَر . َالسَّ ـِه اْلعٰاِئـِذيِّ َعْبِداللَّ

بر  سالم  ازدى.  سلمانى  حارث  بن  حباب  بر  سالم 

الخوالنى. حجر  بن  جندب 

ـٰالُم َعلٰی  . َالسَّ ْزِديِّ ـْلمٰانيِّ اْالَ ـٰالُم َعلـٰی َحبٰاِب ْبـِن اْلحـٰاِرِث السَّ َالسَّ

. ُجْنـَدِب ْبـِن ِحْجـِر اْلَخْوٰالِنيِّ
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۶۸۲

۲. «زاهر»، خ. ۱. «المهاجر» ، خ . 

خزاعى. حمق  بن  عمرو  غالم  (زاهر)  زاهد  بر  سالم 

غالم  سالم  بر  سالم  شیبانى.  على  بن  جبلة  بر  سالم 

اعرج.  ازدى  کثیر  بن  اسلم  بر  سالم  کلبى.  مدینه 

بن  قاسم  بر  سالم   , ازدى.  شلیم  بن  زهیر  بر  سالم 

ازدى. حبیب 

ثمامه  ابى  بر  سالم  حضرمى.   جندب  بن  عمر  بر  سالم 

شیبانى. اسعد  بن  حنظلۀ  بر  سالم  صائدى.  اهللا  عبد  بن  عمر 

سالم  ارحبى.  کدر  بن  اهللا  عبد  بن  الرحمان  عبد  بر  سالم 

همدانى. سالمۀ  ابى  بن  عمار  بر 

. ِعيِّ ِهٍد(۲) َمْولٰی َعْمِرو ْبِن اْلَحِمِق اْلُخزاٰ ٰالُم َعلٰی زاٰ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی سـٰاِلٍم َمْولَی  . َالسَّ ـْیبٰاِنيِّ ـٰالُم َعلـٰی َجَبَلـَة ْبـِن َعِليٍّ الشَّ َالسَّ

ْزِديِّ اْالَْعَرِج. ْسـَلَم ْبـِن َکِثیـِر اْالَ
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ . َالسَّ َبِنـي اْلَمِدیَنـَة اْلَکْلِبـيِّ

ـٰالُم َعلـٰی قٰاِسـِم ْبـِن  . َوَالسَّ ْزِديِّ ـٰالُم َعلـٰی ُزَهْیـِر ْبـِن ُسـَلْیِم اْالَ َالسَّ

. ْزِديِّ اْالَ َحِبیـٍب 

بـي ُثمٰاَمَة 
َ
ـٰالُم َعلٰی أ . َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی ُعَمـَر ْبِن ُجْنـَدِب اْلَحْضَرِميِّ َالسَّ

. ـْیبٰاِنيِّ ْسـَعٍد الشَّ
َ
ـٰالُم َعَلی َحْنَظَلَة ْبِن أ . َالسَّ ِه الّصاِئِديِّ ُعَمـَر ْبـِن َعْبِداللَّ

ـٰالُم  . َالسَّ  ْرَحِبيِّ

ـِه ْبِن اْلُکَدِر اْالَ ْحمٰاِن ْبِن َعْبِداللَّ ـٰالُم َعلـٰی َعْبِدالرَّ َالسَّ

. ِنيِّ ِبي َسـٰالَمَة اْلَهْمداٰ
َ
َعلـٰی َعّماِر ْبِن أ

او. غالم  سعید  بر  سالم  الصیداوى.  خالد  بن  عمر  بر  سالم 

کندى. مظاهر  بن  زیاد  بن  یزید  بر  سالم 

ـٰالُم َعلٰی َسـِعیٍد َمْوٰالُه. ، َالسَّ ِويِّ ْیداٰ ـٰالُم َعلٰی ُعَمَر ْبـِن خٰاِلٍد الصَّ َالسَّ

. یٰاِد ْبِن اْلُمظٰاِهِر(۱) اْلَکْنِديِّ یَد ْبِن ِز ٰالُم َعلٰی َیِز َالسَّ
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۱.اقبـال االعمـال: ص۴۸، مصبـاح الزائـر : ص۲۷۸، مـزار کبیـر: ص۴۸۵ ، مـزار شـهید : ص۱۷۶ (با تفاوت 
زیـاد) ، روضـة األذکار (مخطـوط) : ص۵۸، بحاراالنـوار: ۶۴/۴۵، تحفـة الزائر (مخطـوط) : ص۲۱۹.

شوذب  بر  سالم  شاکرى.   شبیب  بن  عابس  بر  سالم 

سالم  سریع.  بن  حارث  بن  شبیب  بر  سالم  شاکر.  غالم 

سریع. بن  عبد  بن  مالک  بر 

همدانى.  فهمى  حمیر  ابى  بن  سوار  اسیر.  مجروح  بر  سالم 

سالم بر مجروحى که رمقى با او بود و از معرکه برده شد، عمرو بن عبد اهللا جندعى.

سالم بر شما اى بهترین یاران. سالم بر شما «به خاطر آن همه پایدارى و شکیبایى که نمودید، سراى آخرت 

چه سرایى نیکو است»، خدا شما را در جایگاه ابرار جاى دهد، گواهى مى دم که خداوند پرده را از مقابل دیدگان

ننمودید،  درنگ  حق  از  شما  و  بسیار  شما  براى  کرد  عطا  و  فرش،  شما  براى  کرد  آماده  و  زد،  کنار  شما 

سراى  در  شما  با  ما  و  بودید،  پیشقراوالن  ما  به  نسبت  شما  ندادید،  نشان  کندى  و  سستى  خود  از 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  شما  بر  سالم  و  هستیم،  همنشین  باقى 

ـٰالُم َعلٰی َشـْوَذِب  . َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی عٰاِبـِس ْبـِن َشـِبیِب الّشـاِکِريِّ َالسَّ

ـٰالُم  یٍع. َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َشـِبیِب ْبـِن اْلحـٰاِرِث ْبِن َسـِر َمْولـٰی شـٰاِکٍر.  َالسَّ

یٍع. َعلـٰی مٰاِلـِك ْبـِن َعْبـِد ْبِن َسـِر

. ِنيِّ بي ِحْمَیٍر اْلَفْهِميِّ اْلَهْمداٰ
َ
ُسوِر، َسّواِر ْبِن أ

ْ
یِح اْلَمأ ٰالُم َعَلی اْلَجِر َالسَّ

. ِه اْلَجْنَدِعيِّ ِث َمَعُه َعمِرو ْبِن َعْبِداللَّ ٰالُم َعَلی اْلُمَرتَّ َالسَّ

َصَبْرُتـْم  (ِبمـٰا  َعَلْیُکـْم  ـٰالُم  َالسَّ ْنصـٰاٍر، 
َ
أ َخْیـَر  یـٰا  َعَلْیُکـم  ـٰالُم  َالسَّ

ْشـَهُد َلَقـْد َکَشـَف 
َ
ِر، أ  ْبـراٰ

َء اْالَ ـُه ُمَبـوَّ َءُکـُم اللَّ َفِنْعـَم ُعْقَبـی الـّداِر)، َبوَّ

ْجـَزَل َلُکـُم اْلَعطـٰاَء، َوُکْنُتْم 
َ
َد َلُکـُم اْلِوطـٰاَء، َوأ ـُه َلُکـُم اْلِغطـٰاَء، َوَمهَّ اللَّ

ْنُتـْم َلنـٰا ُفَرطـٰاُء، َوَنْحـُن َلُکـْم ُخَلطـٰاُء فـي 
َ
َعـِن اْلَحـقِّ َغْیـَر ِبطـٰاٍء، َوأ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه.(۱) ـٰالُم َعَلْیُکـْم َوَرْحَمـُة اللَّ ِر اْلَبقـٰاِء، َوالسَّ داٰ
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۶۸۴

مؤّلـف محتـرم گویـد: بعضـی در صـدور زیـارت از ناحیـۀ مقدسـه به 
خاطـر تاریـخ خبـر اشـکال کرده انـد، مرحـوم عالمـه مجلسـی1 احتمال 
داده انـد کـه در تاریخـی کـه ذکـر شـده، اشـتباه رخ داده و زیـارت در 
سـال ۲۶۲ صـدور یافته اسـت.(۱) آیـة الله سـید احمد مسـتنبط1 نیز گفته 
اسـت: ظاهـرًا در سـال ۲۶۲ بـوده اسـت به خاطـر تقدم تاریخ خبر نسـبت 
بـه والدت امـام قائـم7 بـه چهـار سـال؛ یـا اینکـه زیـارت از حضـرت 

ابامحّمـد امـام عسـکری7 صـدور یافته اسـت.(۲)

زیارت امام حسین7 در ماه صفر املظفر

ن ی زیارت ار
شیخ طوسی1 در مصباح المتهجد گفته است: 

در روز بیسـتم صفـر اهـل بیـت امـام حسـین7 از شـام بـه مدینـة الرسـول 
بازگشـتند، و آن روزی اسـت کـه جابـر بـن عبـد اللـه انصـاری صحابـی رسـول 
خـدا9 از مدینـه بـه سـرزمین کربال بـرای زیارت قبـر حضرت ابا عبـد الله7 
وارد شـد، و لـذا او اول زائـر امـام حسـین7 اسـت از مـردم، و مسـتحب اسـت 

زیـارت آن حضـرت در آن روز و آن زیـارت اربعیـن اسـت.
از امام عسکری7 روایت شده است که فرمودند: 

نشانه هاى مؤمن پنج چیز است: 51 رکعت نماز (واجب و نافله)، 
بر  پیشانى  مسح  کردن،  راست  دست  در  انگشتر  اربعین،  زیارت 

خاك در حال سجود و بلند گفتن «بسم اهللا الرحمن الرحیم.(۳)
۲. الزیارة والبشارة : ۳۷۲/۲ . ۱. بحار االنوار: ۲۷۴/۱۰۱  

۳. مصباح المتهجد: ص۷۸۷ ، مزار مفید : ص۵۳ با اختالف .
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نمود  بذل  تو  راه  در  را  خود  پاك  خون  و  کرد  خیرخواهى  و  نمود  بسیار  کوشش  خلق  دعوت  در  اوصیا، 

او،  شده  انتخاب  و  خدا  خلیل  بر  سالم  او،  حبیب  و  خدا  ولى  بر  سالم 

مظلوم  حسین  بر  سالم  او،  برگزیده  پسر  و  خدا  برگزیده  بر  سالم 

گریه ها. و  اشک ها  کشته  و  اندوه ها  و  غم ها  اسیر  بر  سالم  شهید، 

پسر  و  تو  برگزیده  است،  تو  ولى  پسر  و  تو  ولى  او  که  مى دهم  گواهى  من  همانا  خداوندا 

فرموده  عطا  سعادت  و  داشته  گرامى  شهادت  با  را  او  گردیده،  فائز  تو  کرامت  به  است،  تو  برگزیده 

پیشوایان،  از  پیشوایى  و  سروران  از  سرورى  را  او  دادى  قرار  و  والدت،  پاکى  به  را  او  برگزیدى  و 

از  دادى،  قرار  خلق  بر  حّجت  و  بخشیدى،  پیامبران  میراث  را  او  و  بازدارندگان،  از  بازدارنده اى  و 

ْصـَح، َوَبـَذَل ُمْهَجَتـُه  عـٰاِء، وَمَنـَح النُّ ْعـَذَر ِفـي الدُّ
َ
ِمـَن اْالَْوِصیـٰاِء، َفأ

ݔ ݓ ݐ  ݔ   ݑ   ݔ (۱۰) ݐ
سـید بـن طـاووس1 در اقبـال از صفـوان بـن مهـران نقـل کـرده اسـت کـه 

گفـت: موالیـم امـام صـادق7 در مـورد زیـارت اربعیـن فرمودنـد: 
زیارت مى کنى وقتى روز باال آمده باشد و مى گویى:

ـِه َوَنِجیِبِه،  ـٰالُم َعلـٰی َخِلیـِل اللَّ ـِه وَحِبیِبِه، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َوِلـيِّ اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلـی اْلُحَسـْیِن اْلَمْظُلوِم  ِه، َالسَّ ـِه َواْبِن َصِفیِّ ـٰالُم َعلـٰی َصِفيِّ اللَّ َالسَّ

ِت. بـٰاِت، َوَقِتیـِل اْلَعَبراٰ ـٰالُم َعلٰی َاِسـیِر اْلُکُر ـِهیِد، َالسَّ الشَّ

َك،  ـَك َواْبـُن َصِفیِّ ـَك، َوَصِفیُّ ـَك َواْبُن َوِلیِّ ـُه َوِلیُّ نَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

َواْجَتَبــْیَتُه  ـعٰاَدِة،  ِبالسَّ َوَحَبْوَتـُه  ـهٰاَدِة،  ِبالشَّ ْکَرْمَتـُه 
َ
أ َمِتـَك،  ِبَکراٰ َاْلفٰاِئـُز 

دًا ِمَن الّسـاَدِة، َوقٰاِئدًا ِمـَن اْلقـٰاَدِة، َوذاِئدًا  ِبِطیـِب اْلـِوٰالَدِة، َوَجَعْلَتـُه َسـیِّ

ـًة َعلـٰی َخْلِقَك  ْنِبیـٰاِء، َوَجَعْلَتـُه ُحجَّ یـَث اْالَ ِر ْعَطْیَتـُه َمواٰ
َ
ِمـَن الـّذاَدِة، َوأ

۱۵۰ 
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اِر» ، خ . ۱. «ِللنَّ

نمودند  یارى  را  یکدیگر  او  علیه  دهد،  نجات  و  برهاند  گمراهى  حیرت  و  نادانى  از  را  بندگانت  ظتا 

نمودند  سرکشى  و  کردند  ظلم  و  فروختند  اندکى  بهاى  به  را  خود  آخرت  و  خوردند  را  دنیا  فریب  آنانکه 

واداشتند  غضب  و  خشم  به  را  تو  رسول  و  تو  و  شدند  هالك  و  کردند  سقوط  خود  هواهاى  راه  در  و 

اطاعت  هستند  دوزخ  سزاوار  و  وبال  و  وزر  حاملین  و  نفاق  و  بدبختى  اهل  که  را  کسانى  بندگانت  از  و 

کردند، پس با آنها در راه تو با پایدارى و شکیبایى جهاد کرد تا در راه اطاعت تو خون مقّدسش ریخته شد

دردناك. عذابى  کن  عذاب  و  شدید  لعنت  کن  لعنت  را  آنان  خداوندا  نشد،  رعایت  حرمتش  و 

من  براى  خداوند  درگاه  به  آمده ام،  شوق  با  تو ام،  زائر  و  خدا  بنده  من  موالى  اى  من 

سرور  مادرت  و  اوصیاء  سرور  پدرت  و  پیامبران  سرور  جّدت  من،  سرور  اى  باش،  شفیع 

مى دهم. قرار  شفیع  خدا  نزد  را  عالم  زنان 

سالم بر تو اى فرزند رسول خدا، سالم بر تو اى فرزند سرور اوصیا، گواهى مى دهم که تو امین پروردگار و 

فرزند امین او هستى، سعادتمند زیستى و ستوده از دنیا رفتى، و مظلومانه و شهید دار فانى را وداع کردى، گواهى 

َزَر َعَلْیِه  ٰالَلـِة، َوَقْد َتـواٰ ِفیـَك، ِلَیْسـَتْنِقَذ ِعبـٰاَدَك ِمـَن اْلَجهٰاَلِة َوَحْیـَرِة الضَّ

َمِن  ْدنـٰی، َوَشـرٰی آِخَرَتـُه ِبالثَّ ْرَذِل اْالَ ـُه ِبـاْالَ ْنیـٰا، َوبـٰاَع َحظَّ ْتـُه الدُّ َمـْن َغرَّ

ـَك،  ْسـَخَط َنِبیَّ
َ
ْسـَخَطَك َوأ

َ
ُه، َوأ اْالَْوَکـِس، َوَتَغْطـَرَس َوَتـَرّدَی ِفـي َهـواٰ

ِر اْلُمْسـَتْوِجِبیَن  فـٰاِق، َوَحَمَلَة اْالَْوزاٰ ـقٰاِق َوالنِّ ْهَل الشِّ
َ
طـٰاَع ِمْن ِعبٰاِدَك أ

َ
َوأ

الّنـاَر(۱)، َفجٰاَهَدُهـْم ِفیَك صٰاِبرًا ُمْحَتِسـبًا َحّتٰی ُسـِفَك فـي طٰاَعِتَك َدُمُه، 

ِلیمًا.
َ
بـًا أ ْبُهـْم َعذاٰ ُهـمَّ َفاْلَعْنُهـْم َلْعنـًا َوِبیـًال، َوَعذِّ للَّ

َ
یُمـُه. أ َواْسـُتِبیَح َحِر

ِئـُرَك، ِجْئُتَك ُمْشـتٰاقًا، َفُکْن لي َشـِفیعًا ِاَلی  ِه َوزاٰ أَنـا یـٰا َمْوٰالَي َعْبـُد اللَّ

ِد  ِبیَك َسـیِّ
َ
یَن، َوِبأ ِبیِّ ِد النَّ َك َسـیِّ ِه ِبَجـدِّ ْسَتْشـِفُع ِاَلی اللَّ

َ
ِدي، أ ـِه. یٰا َسـیِّ اللَّ

َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن. َك َسـیِّ یَن، َوِبُامِّ اْلَوِصیِّ

ِد  َسـیِّ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ـِه،  اللَّ َرُسـوِل  َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ِمیِنِه، ِعْشـَت َسـِعیدًا، َوَمَضْیَت 
َ
ِه َواْبُن أ ِمیـُن اللَّ

َ
نََّك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
اْالَْوِصیـٰاِء، أ
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اِهَرِة» ، خ. ۱. «الطَّ

شده اى،  هدایت  هدایتگر  منّزه  پسندیده  پرهیزکار  نیکوکار  امام  تو  که  مى دهم  گواهى  و 

مى دهم که خدا آنچه را که به تو وعده داده تحقق مى بخشد و آنان را که تو را تنها گذاشتند و یارى ننمودند 

هالك مى گرداند و کسانى را که تو را کشتند عذاب خواهد نمود، و گواهى مى دهم که تو به عهد خدا وفا 

نمودى و در راه او جهاد کردى تا اجل تو فرا رسید، خدا لعنت کند کسى را که تو را کشت و خدا لعنت کند 

کسى را که به تو ستم نمود، و خدا لعنت کند گروهى را که خبر قتل تو را شنیدند و بدان خشنود گردیدند.

پدر  دشمنم،  دشمنانش  با  و  دوست  او  دوستان  با  من  که  مى گیرم  گواه  را  تو  خداوندا 

صلب هاى  در  بودى  نورى  تو  که  مى دهم  شهادت  خدا،  رسول  فرزند  اى  فدایت  به  مادرم  و 

نساخت  آلوده  را  تو  آلودگى هایش  به  جاهلیت  پاك،  ارحام  و  واالمقام 

دین  اسطوانه هاى  از  تو  که  مى دهم  گواهى  و  ننشست،  تو  پاك  لباس  بر  آن  از  گردى  و 

هستى. مؤمنین  پناهگاه  و  مسلمین  ارکان  و 

مورد  آویز  دست  و  هدایت  نشانه هاى  و  تقوى  مظهر  تو  فرزندان  از  امامان  که  مى دهم  گواهى  و 

 ، ِکـيُّ اْلهـٰاِدي اْلَمْهـِديُّ ِضـيُّ الزَّ ِقـيُّ الرَّ مـٰاُم اْلَبـرُّ التَّ نَّـَك اْالِ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

َه ُمْنِجـٌز مٰا َوَعَدَك،  نَّ اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َحِمیـدًا، َوُمـتَّ َفِقیدًا َمْظُلومًا َشـِهیدًا، َوأ

نََّك َوَفْیـَت ِبَعْهِد 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ٌب َمْن َقَتَلـَك، َوأ َوُمْهِلـٌك َمـْن َخَذَلـَك، َوُمَعـذِّ

ُه َمـْن َقَتَلَك،  تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َفَلَعـَن اللَّ
َ
ـِه، َوجٰاَهـْدَت فـي َسـِبیِلِه َحّتٰی أ اللَّ

ًة َسـِمَعْت ِبٰذِلـَك َفَرِضَیـْت ِبِه. ـُه ُامَّ ـُه َمـْن َظَلَمـَك، َوَلَعـَن اللَّ َوَلَعـَن اللَّ

بي 
َ
ُه، ِبأ ٰالُه، َوَعُدوٌّ ِلَمـْن عـٰاداٰ نَّـي َوِلـيٌّ ِلَمـْن واٰ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي ُاْشـِهُدَك أ للَّ

َ
أ

نَّـَك ُکْنَت ُنـورًا ِفـي اْالَْصٰالِب 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه، أ ـي، َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ْنـَت َوُامِّ

َ
أ

ْنجٰاِسـهٰا، 
َ
ـُة ِبأ ْسـَك اْلجٰاِهِلیَّ ـَرِة(۱)، َلـْم ُتَنجِّ الّشـاِمَخِة، َواْالَْرحـٰاِم اْلُمَطهَّ

یِن،  نَّـَك ِمْن َدعٰاِئـِم الدِّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوَلـْم ُتْلِبْسـَك اْلُمْدَلِهّمـاُت ِمْن ِثیٰاِبهٰا، َوأ

ْرکٰاِن اْلُمْسـِلِمیَن، َوَمْعِقـِل اْلُمْوِمِنیـَن.
َ
َوأ

ْعـٰالُم اْلُهـدٰی، َواْلُعْرَوُة 
َ
ْقوٰی، َوأ ـَة ِمـْن ُوْلـِدَك َکِلَمـُة التَّ ِئمَّ نَّ اْالَ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ
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شما  بازگشت  به  و  دارم  ایمان  شما  به  من  که  مى دهم  گواهى  و  هستند،  دنیا  اهل  بر  حّجت  و  اطمینان 

نسبت  من  امر  و  تسلیم  شما  قلب  برابر  در  من  قلب  و  کارم،  سرانجام  و  دینم  احکام  به  دارم  یقین 

دهد،  اذن  شما  به  خداوند  آنکه  تا  است  آماده  شما  براى  من  یارى  و  مى باشد،  پیرو  شما  امر  به 

شما  جان  و  جسم  بر  و  شما  بر  خدا  درود  شما،  دشمن  با  نه  است  شما  با  است  شما  با  که  کسى  پس 

جهانیان. پروردگار  اى  رسان  اجابت  به  شما،  باطن  و  ظاهر  و  شما  غایب  و  حاضر  و 

نَّـي ِبُکْم ُمْوِمـٌن، َوِبِإیٰاِبُکْم 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْنیٰا، َوأ ْهِل الدُّ

َ
ـُة َعلٰی أ اْلُوْثقـٰی، َواْلُحجَّ

ْمِري 
َ
ِتیـِم َعَمِلـي، َوَقْلِبـي ِلَقْلِبُکْم ِسـْلٌم، َوأ ِئِع ِدیِنـي، َوَخواٰ ُموِقـٌن، ِبَشـراٰ

ُه َلُکـْم، َفَمَعُکْم َمَعُکْم  َذَن اللَّ
ْ
ٌة، َحّتٰی َیأ ِبٌع، َوُنْصَرتي َلُکـْم ُمَعدَّ ْمرُِکـْم ُمتَّ ِالَ

ْجسـٰاِدُکْم(۱)، 
َ
ِحُکْم َوأ ْرواٰ

َ
ِه َعَلْیُکـْم َوَعلـٰی أ ُت اللَّ ُکـْم، َصَلـواٰ ٰال َمـَع َعُدوِّ

َوشـٰاِهِدُکْم َوغٰاِئِبُکـْم، َوظٰاِهرُِکـْم َوبٰاِطِنُکْم، آِمیـَن َربَّ اْلعٰاَلِمیَن.(۲)

دوست  آنجه  به  مى کنى  دعا  و  مى خوانى  نماز  رکعت  دو  سپس 
دارى(۳) و بازمى گردى ان شاء اهللا.(۴) 

ن ن  روز ار (۱۱) وداع امام 
سید بن طاووس1 در کتاب شریف اقبال فرموده است: 

بـرای ایـن زیـارت وداعـی یافتم کـه بـه آن اختصـاص دارد، در مقابل ضریح 
می ایسـتی و می گویـی:

۱۵۱ 

ْجَساِمُکْم» ، خ .
َ
۱. «أ

۲. در مـزار شـهید : ص۲۰۹ ، مصبـاح المتهجـد : ص۷۸۸ ، مـزار کبیر : ض۵۱۴ ، منهـاج العارفین : ص۳۷۸، 
ومفاتیـح النجـاة (مخطـوط) : ص۵۹۰  تا اینجا آمده اسـت.

۳. إقبـال األعمـال : ۶۷ ، مصبـاح زائـر: ص۲۸۸ ،  بلد األمیـن : ص۳۸۹ ، نزهة الزاهـد: ص۳۵۱ ، زاد المعاد: 
ص۳۹۸، ذخیـرة اآلخرة : ص۱۰۳ .
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على  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

زهرا  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  جانشین  مرتضى 

سالم  منّزه،  و  پاك  حسن  امام  وارث  اى  تو  بر  سالم  عالم،  بانوان  سرور 

تو  بر  سالم  خلق،  بر  او  گواه  و  زمین  در  خدا  حّجت  اى  تو  بر 

من. موالى  فرزند  و  من  موالى  اى  تو  بر  سالم  شهید،  اهللا  عبد  ابا  اى 

از  و  نمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى 

مى دهم  گواهى  و  نمودى،  وداع  را  فانى  دار  تا  کردى  جهاد  خدا  راه  در  و  فرمودى،  نهى  بدى ها 

که تو داراى حجت آشکار از طرف پروردگارت هستى، 

از  و  دارم  اقرار  خود  گناهان  به  راغبم،  و  تو  میهمان  و  تو  زائر  که  حالى  در  آمده ام  من  موالى  اى 

درود  خدا،  رسول  فرزند  اى  کنى،  شفاعت  من  براى  پرودرگارت  نزد  تا  گریخته ام  تو  سوى  به  خطاهایم 

است. شده  پذیرفته  شفاعتى  و  معلوم  مرتبه اى  و  مقام  خدا  نزد  تو  براى  ممات،  و  حیات  حال  در  تو  بر  خدا 

ِن  َعِلـيِّ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ـِه،  اللَّ َرُسـوِل  َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ِء،  ْهراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة الزَّ ـِه، َالسَّ اْلُمْرَتضـی، َوِصـيِّ َرُسـوِل اللَّ

ٰالُم  ، َالسَّ ِکيِّ ِرَث اْلَحَسـِن الزَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ َسـیِّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ْرِضـِه، َوشـٰاِهَدُه َعلٰی َخْلِقـِه، َالسَّ
َ
ِه فـي أ ـَة اللَّ َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ

ٰالُم َعَلْیَك یٰا َمْوٰالَي َواْبَن َمْوٰالَي. ِهیِد، َالسَّ ِه الشَّ بٰا َعْبِداللَّ
َ
یٰا أ

 کٰاَة، َوَاَمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

تـٰاَك اْلَیِقیـُن، 
َ
ـِه َحّتـٰی أ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوجٰاَهـْدَت فـي َسـِبیِل اللَّ

َك،  بِّ نَّـَك َعلـٰی َبیِّــَنٍة ِمـْن َر
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

بـًا ِإَلْیَك  ُنوِب، هٰاِر ِغبـًا، ُمِقّرًا َلـَك ِبالذُّ ِفدًا راٰ ِئـرًا واٰ َتْیُتـَك یٰا َمـْوٰالَي زاٰ
َ
أ

ـُه  ـی اللَّ ـِه، َصلَّ ـَك، َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ بِّ ِمـَن اْلَخطایـٰا، ِلَتْشـَفَع ِلـي ِعْنـَد َر

ِه َمقٰامـًا َمْعُلومًا، َوَشـفٰاَعًة َمْقُبوَلًة،  ــتًا، َفِإنَّ َلَك ِعْنـَد اللَّ َعَلْیـَك َحّیـًا َوَمیِّ
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۲. سورۀ شعراء : آیه۲۲۷ . ۱. سورۀ زمر : آیه۴۶ . 
۳. إقبال األعمال : ص۶۸ ، مفتاح الجّنات : ۶۲۶/۲، مصباح الزائر: ص۲۹۰ ، زاد المعاد : ص۴۰۰ .

خدا لعنت کند کسى را که به تو ستم نمود، و خدا لعنت کند کسى را که تو را محروم نمود و حّق تو را غصب کرد،

 و خدا لعنت کند کسى که تو را کشت، و خدا لعنت کند کسى که تو را رها کرد، و خدا لعنت کند کسى را که 

و  خدا  حرم  از  را  تو  که  را  کسى  کند  لعنت  خدا  و  ننمود،  یارى  و  نکرد  اجابت  او  و  فراخواندى  را  وى 

از  را  تو  که  را  کسى  کند  لعنت  خدا  و  گردید،  مانع  برادرت  و  بزرگوارت  پدر  حرم  و  خدا  رسول  حرم 

زمینى  و  آسمان ها  آفریننده  تو  «خداوندا  پى.  در  پى  و  پیوسته  و  بسیار  لعنى  نمود،  منع  فرات  آب  آشامیدن 

«به  دارند»  اختالف  آن  در  آنچه  در  مى کنى  حکم  بندگانت  میان  در  تو  هستى  شهود  و  غیب  داناى  و 

این  خداوندا  شد»  خواهند  دچار  سرانجامى  چه  به  که  کردند  ستم  که  کسانى  دانست  خواهند  زودى 

گردان  من  روزى  زنده ام  و  هستم  باقى  که  مادامى  تا  همیشه  و  مده  قرار  من  زیارت  آخرین  را  زیارت 

مهربانان. مهربان ترین  اى  گردان،  محشور  ایشان  زمره  در  مرا  رفتم  دنیا  از  اگر  و  من،  پروردگار  اى 

َك،  ـُه َمـْن َحَرَمـَك، َوَغَصـَب َحقَّ ـُه َمـْن َظَلَمـَك، َوَلَعـَن اللَّ َلَعـَن اللَّ

ُه َمـْن َدَعْوَتُه  ـُه َمْن َخَذَلـَك، َوَلَعـَن اللَّ ـُه َمـْن َقَتَلـَك، َوَلَعَن اللَّ َوَلَعـَن اللَّ

ـِه وَحَرِم  ـُه َمـْن َمَنَعـَك ِمْن َحـَرِم اللَّ َفَلـْم ُیِجْبـَك َوَلـْم ُیِعْنـَك، َوَلَعـَن اللَّ

ـُه َمـْن َمَنَعـَك ِمْن ُشـْرِب مٰاِء  ِخیـَك، َوَلَعـَن اللَّ
َ
ِبیـَك َوأ

َ
َرُسـوِلِه، َوَحـَرَم أ

ِت  ـمٰاواٰ ُهـمَّ فٰاِطـَر السَّ للَّ
َ
ِت، َلْعنـًا َکِثیـرًا َیْتَبـُع َبْعُضهـٰا َبْعضـًا. (أ اْلُفـراٰ

ْنـَت َتْحُکـُم َبْیـَن ِعبـٰاِدَك ِفیمـٰا کٰاُنوا 
َ
ـهٰاَدِة أ َواْالَْرِض عٰاِلـَم اْلَغْیـِب َوالشَّ

یَّ ُمْنَقَلـٍب َیْنَقِلُبـوَن)(۲). 
َ
ِذیـَن َظَلُمـوا أ ِفیـِه َیْخَتِلُفـوَن)،(۱) (َوَسـَیْعَلُم الَّ

َبـدآ مـٰا َبِقیـُت 
َ
یٰاَرتِـِه، َواْرُزْقِنیـِه أ ُهـمَّ ٰالَتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
، َوِاْن ِمـتُّ َفاْحُشـْرني ِفـي ُزْمَرتِـِه، یـٰا أ َوَحِییـُت یـٰا َربِّ

در  را  حسین7  امام  با  شهدای  و  امیرالمؤمنین7  بن  عباس  حضرت  اّما 
امروز (یعنی روز اربعین) به زیارتی که در روز عاشورا برای آنان ذکر گردید، و 

یا اگر خواستی با دیگر زیارت هایی که از اصفیاء نقل گردیده، زیارت کن.(۳)
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شما  بر  سالم  خداوند،  برگزیدگان  اى  شما  بر  سالم  اهللا،  آل  اى  شما  بر  سالم 

سروران،  سرور  اى  شما  بر  سالم  خلقش،  میان  از  خداوند  انتخاب شدگان  اى 

نجات،  کشتى  اى  شما  بر  سالم  شجاعت،  بیشه  شیران  اى  شما  بر  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  اهللا،  عبد  ابا  اى  شما  بر  سالم 

وارث  اى  تو  بر  سالم  پیامبران،  علم  وارث  اى  تو  بر  سالم 

بر  سالم  خدا،  پیامبر  نوح  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  آدم  حضرت 

ن ن  روز ار ای امام  ی  (۱۲)  زیارت دی
عطـا گفـت: همـراه جابـر بن عبد اللـه در روز بیسـتم ماه صفر بـودم، وقتی به 
غاضریـه رسـیدیم در شـریعه آن غسـل کـرد، پیراهـن پاکی کـه به همراه داشـت 
پوشـید، سـپس بـه مـن گفـت: چیـزی از بـوی خـوش بـه همـراه داری؟ گفتـم: 

ُسـعد بـه همـراه دارم، از آن بـر سـر و جسـدش مالید.
 آنـگاه بـا پـای برهنـه بـه راه افتـاد تـا در بـاالی سـر مبـارک امـام حسـین7 

ایسـتاد، سـه مرتبـه تکبیـر گفـت و از هـوش رفـت و بـر زمیـن افتـاد. 
وقتی به هوش آمد شنیدم که می گفت: 

ـٰالُم  ه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا َصْفـَوَة اللَّ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا آَل اللَّ َالسَّ

ِت،  ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا سـٰاَدَة الّسـاداٰ ـِه ِمـْن َخْلِقـِه، َالسَّ َعَلْیُکـْم یـٰا ِخَیـَرَة اللَّ

جٰاِة،  ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا َسـِفیَنَة النَّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا ُلُیـوَث اْلغٰابـٰاِت. َالسَّ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـِه َوَرْحَمـُة اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ َالسَّ

ِرَث آَدَم  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ْنِبیـٰاِء، َالسَّ ِرَث ِعْلِم اْالَ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا  ـِه، َالسَّ ِرَث ُنـوٍح َنِبيِّ اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ َصْفـَوِة اللَّ

۱۵۲ 
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اهللا،  ذبیح  اسماعیل  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو 

عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  مصطفى،  محّمد  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خداوند.  روح 

سالم  زهرا،  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر  سالم  مرتضى،  على  فرزند  اى 

شده، کشته  فرزند  شده،  کشته  اى  تو  بر  سالم  شهید.  فرزند  اى  شهید،  اى  تو  بر 

خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم  او،  ولى  فرزند  و  خدا  ولى  اى  تو  بر  سالم 

خلق، بر  خدا  حجت  فرزند  و 

نمودى  امر  پسندیده  و  نیکو  کارهاى  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى 

گواهى  نمودى،  جهاد  دشمنت  با  و  کردى  نیکى  خود  والدین  به  و  فرمودى  نهى  ناپسند  و  زشت  کارهاى  واز 

مى دهم که تو سخن را مى شنوى و پاسخ را رد مى کنى و تو حبیب خدا و خلیل او و منتخب او و برگزیده 

باش.  شفیع  پروردگار  نزد  من  براى  آمده ام،  تو  زیارت  به  شوق  با  هستى،  او  برگزیده  فرزند  و 

ِه،  ِرَث ِإْسـمٰاِعیَل َذِبیِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ واٰ

ِرَث ِعیَسی  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث ُموسٰی َکِلیِم اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِدِن اْلُمْصَطفـٰی، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن ُمَحمَّ ـِه. َالسَّ ُروِح اللَّ

ـٰالُم  ِء، َالسَّ ْهراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة الزَّ ِن اْلُمْرَتضـٰی، َالسَّ َیاْبـَن َعِلـيِّ

ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َقِتیـُل اْبـُن اْلَقِتیِل، ـِهیِد، َالسَّ َعَلْیـَك یـٰا َشـِهیُد َیا اْبـَن الشَّ

ِه  ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ُحجَّ ِه، َالسَّ ِه َواْبـَن َو ِلــیِّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َوِلـيَّ اللَّ  َالسَّ

ِتِه َعلـٰی َخْلِقِه، َواْبـَن ُحجَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
 کٰاَة، َوأ

ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ
َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

نََّك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
َك. أ ِلَدْیَك، َوجٰاَهـْدَت َعُدوَّ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکِر، َوَبـَرْرَت واٰ

ـِه َوَخِلیُلـُه َوَنِجیُبـُه،  نَّـَك َحِبیـُب اللَّ
َ
َب، َوأ َتْسـَمُع اْلـَکٰالَم، َوَتـُردُّ اْلَجـواٰ

ِه. ـِه، ُزْرُتـَك ُمْشـتٰاقًا َفُکْن لي َشـِفیعًا ِإَلـی اللَّ ـُه َواْبـُن َصِفیِّ َوَصِفیُّ
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مادرت  و  اوصیاء  سرور  پدرت  و  پیامبران  سرور  جّدت  من،  سرور  اى 

ظالمان و  قاتالن  خدا  مى دهم،  قرار  شفیع  خدا  نزد  را  عالم  بانوان  سرور 

کند. لعنت  آخرین  و  اّولین  از  را  تو  مبغضان  و  دشمنان  و 

ظلم  تو  بر  که  را  کسى  خدا  کند،  لعنت  را  تو  قاتل  خدا  من،  موالى  فرزند  و  من  موالى  اى  تو  بر  سالم 

مى جویم. بیزارى  شما  دشمن  از  الهى  درگاه  به  و  مى جویم  تقّرب  خدا  به  شما  دوستى  به  کند،  لعنت  کرد 

شما  بر  سالم  گردآمده اند،  اهللا7  عبد  ابى  قبر  کنار  در  که  ارواحى  بر  سالم 

حسین،  امام  و  حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  پیروان  و  او،  رسول  و  خدا  پیروان  اى 

نیکان،  اى  شما  بر  سالم  شدگان،  هدایت  اى  شما  بر  سالم  پاکان،  اى  شما  بر  سالم 

ِد  ِبیَك َسـیِّ
َ
یـَن، َوِبأ ِبیِّ ِد النَّ َك َسـیِّ ـِه ِبَجـدِّ دي، َاْسَتْشـِفُع ِإَلـی اللَّ یـٰا سـَیّ

ُه قٰاِتِلیـَك َوظٰاِلِمیَك،  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیـَن، َلَعَن اللَّ َك َسـیِّ یَن، َوِبُامِّ اْلَوِصیِّ

یَن.  ِلیـَن َواْالِٰخِر

 وَّ

َوشـٰاِنِئیَك َوُمْبِغِضیـَك ِمَن اْالَ

سـپس خـم شـد بـر قبـر و دو گونـه اش را بـر آن نهـاد و چهـار رکعـت نمـاز 
خوانـد، سـپس بـه سـوی قبـر علـی بـن الحسـین8 رفـت و گفـت:

ُه  ـُه قٰاِتَلَك، َلَعـَن اللَّ ـٰالُم َعَلیـَك یٰا َمـْوٰالَي َواْبـَن َمـْوٰالَي، َلَعَن اللَّ َالسَّ

ُکـْم. ـِه ِمـْن َعُدوِّ  ِإَلـی اللَّ
ُ
ْبـَرأ

َ
ِتُکـْم، َوأ ـِه ِبَمَحبَّ ُب ِإَلـی اللَّ َتَقـرَّ

َ
ظٰاِلَمـَك، أ

سـپس قبـر مبـارک را بوسـید و دو رکعـت نمـاز خوانـد و آنـگاه رو به قبر شـهدا 
نمـود و گفت: 

ـٰالُم َعَلْیُکْم  ـِه، َالسَّ بـي َعْبِداللَّ
َ
ِح اْلُمِنیَخـِة ِبَقْبـِر أ ـٰالُم َعَلـی اْالَْرواٰ َالسَّ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن َواْلَحَسـِن َواْلُحَسْیِن، 
َ
ِه َوِشـیَعَة َرُسوِلِه، َوِشـیَعَة أ یٰا ِشـیَعَة اللَّ

ـٰالُم  ـوَن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا َمْهِدیُّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا طٰاِهـُروَن، َالسَّ َالسَّ
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نماید. جمع  عرش  زیر  در  رحمتش  قرارگاه  در  را  شما  و  ما  خداوند 

على،  بن  عباس  اى  تو  بر  سالم  و  القاسم،  ابا  اى  تو  بر  سالم 

تالش  بسیار  خیرخواهى  در  تو  که  مى دهم  گواهى  امیرالمؤمنین،  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

بر  خدا  درود  نمودى،  نبرد  برادرت  دشمن  و  دشمنت  با  و  کردى  ادا  را  امانت  و  نمودى 

دهد. خیر  پاداش  برادر  طرف  از  را  تو  خدا  و  تو  پاك  روح 

ـُه َوِإ ّیاُکـْم فـي ُمْسـَتَقرِّ َرْحَمِتِه َتْحَت َعْرِشـِه. َجَمَعِنـَي اللَّ

سـپس آمـد کنـار قبر قمر بنی هاشـم حضرت ابـا الفضل العبـاس7 در آنجا 
ایسـتاد و گفت:

ن نان8  روز ار ؤ ر د ا ز باس  رت  وال  زیارت 
 ، ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َعّباَس ْبـَن َعِليٍّ َبـا اْلقٰاِسـِم، َالسَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ِصیَحِة،  ْشـَهُد َلَقـْد بٰاَلْغَت ِفـي النَّ
َ
ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، أ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن أ َالسَّ

ِه َعلٰی  ُت اللَّ ِخیـَك، َفَصَلـواٰ
َ
َك َوَعُدوَّ أ مٰاَنـَة، َوجٰاَهـْدَت َعـُدوَّ ْیـَت اْالَ دَّ

َ
َوأ

ٍخ َخْیرًا.
َ
ُه ِمـْن أ َك اللَّ یِّــَبِة، َوَجـزاٰ ُروِحـَك الطَّ

سپس دو رکعت نماز به جای آورد، و دعا کرد و خدا را خواند و رفت.(۱) 

۱. مصبـاح الزائـر : ص۲۸۶ ، عالمـۀ مجلسـی1 در بحـار األنـوار : ۳۲۹/۱۰۱ ح۱  نقـل کـرده انـد، منهـاج 
العارفیـن : ص۳۷۹ ، مفتـاح الجّنـات : ۶۲۶/۲ .

کرده اند،  احاطه  را  شما  قبور  اطراف  که  الهى  فرشتگان  بر  و  شما  بر  سالم 
یـَن ِبُقُبوِرُکْم،  ِه اْلحٰافِّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم َوَعلٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ َر، َالسَّ ْبراٰ

َ
َعَلْیُکـْم یٰا أ
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زیارت امام حسین در ماه ربیع األول

ن ل امام  م آن، روز ھال  ھارد روز 
سید بن طاووس1 در اقبال فرموده است: 

اسـتاد مـا شـیخ مفید1 در مـورد روز هالکت بعضی از دشـمنان خدا فرموده 
اسـت کـه: اقتضـا می کنـد مسـتحب بـودن روزه را، بـه جهـت شـکر خداونـد 
تبـارک و تعالـی بـر ایـن نعمـت و بـر ایـن انتقـام، و در مـورد روز چهاردهـم ربیع 
االول اینچنیـن گفتـه اسـت: روز چهاردهـم ربیـع االول سـال ۶۴، روز هالکـت 
ملحـد ملعـون یزیـد بـن معاویـه اسـت، خـدا او را و همه کسـانی را که به دسـتور 
او بـه عتـرت رسـول خـدا ظلـم کردنـد و زمینـه را فراهـم نمودنـد و کار او را 

پسـندیدند و او را سـرزنش نکردنـد لعنـت کنـد.
مـن می گویـم: پـس در ایـن روز سـزاوار اسـت روزه گرفتـن بـه عنـوان شـکر 
بـر هالکـت پیشـوای ظلـم و عدوان، و سـزاوار اسـت صدقات و کارهـای خیر و 

احسـان، و سـعی و تـالش فـراوان در حمـد و سـپاس الهی و شـکر او.(۱)

م آن فد  ...

ݐ ݔ   ݑ   ݔ (۱۳) ݐ
کفعمـی1 در بلـد االمیـن در مـورد هفدهـم ربیـع االول گفتـه اسـت: شـیخ 

طوسـی1 در مصبـاح المتهجـد می نویسـد: 
«روز هفدهـم ربیـع االول روز والدت پیامبـر اکـرم9 اسـت در هنگام طلوع 

۱. إقبال األعمال : ص۷۹ .

۱۵۳ 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ

۶۹۶

خودت  ثناى  و  مدح  زبانم  بر  و  نما  مرحمت  من  به  صدر  شرح  و  فرما  پاك  مرا  قلب  خداوندا 

تو  که  بده  قرار  روشنایى  و  نور  و  شفا  و  کننده  پاك  من  براى  را  غسل  این  خداوندا  ساز،  جارى  را 

هستى. توانا  چیز  هر  بر 

است  تو  نزد  آنچه  و  گردان،  پاك  را  عملم  و  تطهیر  مرا  قلب  خداوندا 

بده. قرار  شوندگان  پاك  از  مرا  و  بده  قرار  کنندگان  توبه  از  مرا  خداوندا  بده،  قرار  خیر  من  براى 

فجـر در روز جمعـه در سـالی کـه به عام الفیل معروف اسـت، و آن روزی اسـت 
شـریف و بـا برکـت، روزه آن فضیلـت بسـیار و ثـواب فـراوان دارد و آن یکـی 
کیـد بیشـتری دارد، از آن  از چهـار روزی اسـت کـه روزه آن فضیلـت ویـژه و تأ

بزرگـواران: روایـت شـده اسـت کـه فرمودند:
کسى که روز هفدهم ربیع االول را روزه بگیرد خداوند براى او 
ثواب یک سال روزه نویسد، و در آن روز صدقه دادن و زیارت 

مشاهد مشّرفه مستحب است.
انتهای کالم شیخ طوسی1».

پـس هـرگاه خواسـتی پیامبـر اکـرم9 یـا یکـی از معصومیـن: را زیـارت 
کنـی غسـل کـن و در اثنـاء غسـل کـردن بگـو آنچـه را مرحـوم شـهید در کتاب 

نفلّیـه ذکـر کرده اسـت:
ـْر َقْلِبي، َواْشـَرْح لي َصـْدِري، َوأْجِر َعلٰی ِلسـٰاني ِمْدَحَتَك  ُهـمَّ َطهِّ للَّ

َ
أ

ُهـمَّ اْجَعْلـُه لـي َطُهـورًا َوِشـفٰاًء َوُنـورًا، ِإنَّـَك َعلـٰی للَّ
َ
نـٰاَء َعَلْیـَك. أ َوالثَّ

 ُکلِّ َشْيٍء َقِدیٌر.

ْر َقْلِبـي، َوَزِك َعَمِلي، َواْجَعـْل مٰا ِعْنَدَك  ُهـمَّ َطهِّ للَّ
َ
و بعـد از فـراغ بگو: أ

یَن. ِر ّواِبیَن، َواْجَعْلِني ِمـَن اْلُمَتَطهِّ ُهـمَّ اْجَعْلِني ِمـَن التَّ للَّ
َ
َخْیـرًا لي. أ

و در تمام غسل های مستحب دعا کردن به این دو دعا مستحب است.
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۱. سورۀ احزاب : آیه۵۳ .

خاندانش  و  او  بر  تو  درود  که  پیامبرت  خانه هاى  درهاى  از  درى  کنار  در  ایستاده ام  خداوندا 

ایمان  که  کسانى  «اى  فرمودى:  اجازه اش،  و  او  اذن  به  مگر  شوند  داخل  که  فرموده اى  منع  را  مردم  و  باد، 

شود». داده  اذن  شما  به  اینکه  مگر  نشوید  وارد  پیامبر  خانه هاى  به  آورده اید 

خداونـا بـه حرمـت پیامبرت ـ کـه درود خدا بر او و خاندانـش باد ـ در غیاب او معتقـدم همان طور که 

در حضـورش معتقـد مى باشـم و مى دانـم که رسـول تو و جانشـینان آن حضرتـ  درود و سـالم بر ایشـان بادـ  

و  مى شـنوند  مـرا  کالم  و  مى بیننـد  مـرا  جایـگاه  مى شـوند،  داده  روزى  تـو  نـزد  و  زنده انـد 

مـرا  فهـم  بـاب  و  بازداشـته اى  آنـان  کالم  شـنیدن  از  مـرا  گـوش  تـو  و  مى دهنـد  پاسـخ  مـرا  سـالم 

بـه لـذت مناجـات آنـان گشـوده اى، پـروردگارا اوال از تـو اجـازه مى خواهـم و ثانیًا از رسـول تـوـ  که درود 

خـدا بـر او و خاندانـش باد اجـازه مى خواهم، و ثالثًا از جانشـین تـو امامى که اطاعت او بر من واجب گشـته 

ـ  فالنـى  پسـر  فالنـى  ـ 

سـپس اذن بخـواه بـه ایـن اذن اگر زیـارت از نزدیک باشـد و همچنین در اذن 
خواسـتن برای ورود در مشـاهد مشـرفه معصومین:، پس بگو:

ُتـَك  ـَك َصَلواٰ ِب ُبُیـوِت َنِبیِّ ْبـواٰ
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي َوَقْفـُت َعلـٰی بـٰاٍب ِمـْن أ للَّ

َ
أ

َها  یُّ
َ
ْن َیْدُخُلـوا ِإّال ِبِإْذِنـِه، َفُقْلَت: (یـٰا أ

َ
َعَلْیـِه َوآِلـِه، َوَقـْد َمَنْعـَت الّنـاَس أ

ْن ُیـْوَذَن َلُکْم)(۱).
َ
ِبـيِّ ِإّال أ ِذیـَن آَمُنـوا ٰالَتْدُخُلـوا ُبُیوَت النَّ الَّ

ُه َعَلْیـِه َوآِلِه فـي َغْیَبِتِه، َکمٰا  ـی اللَّ َك َصلَّ ْعَتِقـُد ُحْرَمـَة َنِبیِّ
َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

ـٰالُم  نَّ َرُسـوَلَك َوُخَلفـٰاَءَك َعَلْیِهـُم السَّ
َ
ْعَلـُم أ

َ
ْعَتِقُدهـٰا ِفـي َحْضَرِتـِه، َوأ

َ
أ

وَن  َوَیـُردُّ َکٰالمـي،  َوَیْسـَمُعوَن  َمقٰامـي،  َیـَرْوَن  ُیْرَزُقـوَن،  ِعْنـَدَك  ْحیـٰاٌء 
َ
أ

نَّـَك َحَجْبـَت َعـْن َسـْمِعي َکٰالَمُهـْم، َوَفَتْحـَت بـٰاَب َفْهِمي 
َ
َسـٰالمي، َوأ

ی  ِذُن َرُسـوَلَك َصلَّ
ْ
ْسـَتأ

َ
ًال، َوأ  وَّ

َ
ِذُنَك یٰا َربِّ أ

ْ
ْسـَتأ

َ
ِبَلِذیـِذ ُمنٰاجٰاِتِهْم، َوِإنِّي أ

مٰاَم اْلَمْفـُروَض َعَليَّ طٰاَعُتُه  ِذُن َخِلیَفَتـَك اْالِ
ْ
ْسـَتأ

َ
ـُه َعَلْیـِه َوآِلِه ثاِنیًا، َوأ اللَّ

ـ ُفـٰالَن ْبـَن ُفـالٍن ـ و نام امام را مى بـرى، اگر زیارت غیر پیامبر9 باشـد ـ
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حـرم  ایـن  در  کـه  پـروردگار  مقـرب  فرشـتگان  اى  شـوم؟  وارد  خـدا  حّجـت  اى  شـوم؟  وارد  آیـا 

کـه  اجـازه اى  از  بهتـر  شـوم  وارد  ده  اجـازه  مـن  بـه  مـن  مـوالى  شـوم؟  وارد  هسـتید،  مقیـم  مطهـر 

بـه یکـى از اولیائـت مرحمت فرموده اى، و اگر من شایسـته آن نمى باشـم شـما شایسـته آن هسـتید.

به نام خدا و با اسـتعانت از خداوند و در راه خدا و بر آیین رسـول خدا ـ که درود خدا بر او و خاندانش 

بـادـ  خداونـدا مـرا بیامـرز و بـر مـن ترحم نمـا و توبـه ام را بپذیر که تو بسـیار توبـه پذیر و مهربان هسـتى.

خـدا،  رسـول  اى  مى خواهـم،  اجـازه  هسـتند  مـوّکل  مبارکـه  بقعـه  ایـن  بـه  کـه  فرشـتگانى  و 
ْدُخـُل یٰا َرُسـوَل 

َ
ِلیـَن ِبٰهـِذِه اْلُبْقَعـِة اْلُمبٰاَرَکـِة ثاِلثـًا، َءأ  َواْلَمٰالِئَکـَة اْلُمَوکَّ

ِبیـَن اْلُمِقیِمیَن  ِه اْلُمَقرَّ ْدُخُل یـٰا َمٰالِئَکَة اللَّ
َ
ِه، َءأ ـَة اللَّ ْدُخُل یٰا ُحجَّ

َ
ـِه، َءأ اللَّ

ِذْنَت 
َ
ْفَضَل مـٰا أ

َ
ُخـوِل أ َذْن لي یـٰا َمـْوٰالَي ِفـي الدُّ

ْ
فـي ٰهـَذا اْلَمْشـَهِد، َفـأ

ْهـٌل َلُه.
َ
ْنَت أ

َ
ْهـًال ِلٰذِلـَك، َفأ

َ
ُکْن أ

َ
ْوِلیٰاِئـَك، َفِإْن َلـْم أ

َ
ِالََحـٍد ِمـْن أ

پس اگر قلب تو خاشع و اشک تو جاری گردید نشانه اذن است.
سپس عتبه مبارک را ببوس و داخل شو و بگو: 

ُه َعَلْیِه  ی اللَّ ِه َصلَّ ِة َرُسـوِل اللَّ ِه، َوَعلٰی ِملَّ ِه َوفي َسِبیِل اللَّ ِه َوِباللَّ ِبْسـِم اللَّ

ِحیُم. ـّواُب الرَّ ْنَت التَّ
َ
ُهـمَّ اْغِفْر لـي َواْرَحْمِني َوُتـْب َعَليَّ ِإنَّـَك أ للَّ

َ
َوآِلـِه. أ

سـپس در قسـمت بـاالی سـر مبـارک پیامبـر9 (یـا سـائر معصومیـن:) 
بایسـت و روی بـه قبلـه نمـا و بگـو آنچـه را شـیخ طوسـی1 در کتـاب متهّجـد 

خـود ذکـر کـرده اسـت....
و یکـی از زیارت هایـی کـه وارد شـده از زیارت های پیامبر یـا هر معصوم: 

کـه او را زیارت می کنـی، بخوان.(۱)

۱. بلد األمین : ص۳۹۱ ، از مصباح المتهجد: ۷۲۰/۲



ݓݔ   
 

 ݔ
ݑ  ݐݔ

۶۹۹

۲. مجموعه آثار : ۵۰۶/۲ . ۱. کافی : ۴۶۳/۱ ح ۲ . 

وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  آدم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  خدا،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  پیامبر  نوح  حضرت 

عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر 

ی ن  روا روز آ ان ماه ، روزوالدت امام 
در کتاب مجموعه آثار مرحوم حاج شیخ عباس قمی آمده است: 

روز آخر این ماه در سال سوم هجری روز والدت موالی ما حضرت اباعبد الله
الحسـین7 اسـت، و آن را شـیخ مفید در «مقنعه» و شـیخ طوسی در «تهذیب» 
و شـهید در «دروس» و شـیخ بهایـی در «توضیـح المقاصـد» اختیـار نموده انـد.

ولـی مشـهور در والدت آن حضرت، روز سـوم شـعبان اسـت، اگر چـه آخر ربیع 
االول بـا فرمایـش امـام صـادق7 کـه آن را کلینـی1 در کافـی نقـل کـرده(۱) 

سـازش دارد، و خداونـد دانا اسـت.(۲)

زیارت امام حسین7 در ماه ربیع الثانی

ی ثا ݔ ا ݓ ݔ    ݑ   ݔ (۱۴) ݐ
شـیخ کفعمـی1 در بلـد االمیـن می نویسـد: هنگامـی که امام حسـین7 را 

در مـاه ربیـع الثانـی زیارت کنـی بگو:

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفـَوِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ُنـوٍح َنِبـيِّ اللَّ

ِرَث ِعیسـٰی ُروِح  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم اللَّ َعَلْیـَك یٰا واٰ

۱۵۴ 
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۱. بلد األمین : ص۳۹۶ .

تو  بر  سالم  الهى،  رسوالن  سرور  محّمد  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  روح 

برادرش  وارث  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء،   ِ بهترین  و  امیرمؤمنان  على  حضرت  وارث  اى 

است. بوده  پسندیده  و  پاك  منّزه  که  او  حسن7  امام 

نیکوکار  پسندیده  اى  تو  بر  سالم  راستگو،  بسیار  بسیار  اى  شما  بر  سالم 

اقامت  و  آمدند  فرود  سرایت  در  بر  که  ارواحى  بر  و  تو  بر  سالم  پرهیزکار، 

کرده اند. احاطه  را  تو  اطراف  که  فرشتگانى  بر  و  تو  بر  سالم  نمودند. 

بدى ها  از  و  نمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى 

نمودى عبادت  را  مرتبه  بلند  و  عزیز  خداوند  و  کردى  جهاد  ملحدین  با  فرمودى،  نهى  زشتى ها  و 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  گفتى،  وداع  را  فانى  دار  تا 

خدا. حجت  اى  تو  بر  سالم 

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِه، َالسَّ ِد ُرُسـِل اللَّ ٍد َسـیِّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ـِه، َالسَّ اللَّ

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ یَن، َالسَّ ِمیِراْلُموِمِنیـَن َوَخْیـِر اْلَوِصیِّ
َ
ِرَث َعِلـيٍّ أ یـٰا واٰ

، ِضـيِّ اْلَمْرِضيِّ ، َالّطاِهِر الرَّ  ِکـيِّ
ِخیـِه اْلَحَسـِن الزَّ

َ
أ

ِضـيُّ اْلبـٰارُّ  َهـا الرَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ یـُق، َالسَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

نٰاَخْت 
َ
ـْت ِبِفنٰاِئـَك، َوأ تـي َحلَّ ِح الَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلـی اْالَْرواٰ ، َالسَّ ِقـيُّ التَّ

یـَن ِبـَك. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلـی اْلَمٰالِئَکـِة اْلحٰافِّ ِبَرْحِلـَك، َالسَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

 ، َه َعـزَّ َوَجلَّ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوجٰاَهـْدَت اْلُمْلِحِدیَن، َوَعَبـْدَت اللَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمُة اللَّ تـٰاَك اْلَیِقیُن، َوالسَّ
َ
ـی أ َحتَّ

ِه.(۱) َة اللَّ ٰالُم َعَلْیَك یٰا ُحجَّ سپس قبر را استالم نما و بر او سالم کن و بگو: َالسَّ

مؤّلف گوید: اگر چه کفعمی1 این زیارت را در ماه ربیع اآلخر ذکر کرده 
ولی این زیارت از زیارت  های مطلقه است و به ماه خاصی اختصاص ندارد.
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سالم بر تو اى وارث حضرت آدم، مخلوق ابداعى خدا (یا: صاحب فطرت خدایى)،   سالم بر تو اى وارث حضرت نوح 

تو  بر  سالم  خدا،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  برگزیده 

خدا،  روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى 

حسین  اى  تو  بر  سالم  خدا،  حبیب  محّمد  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  پرهیزکار،  نیکوکار  اى  تو  بر  سالم  منّزه،  پاك  پسندیده  على  بن 

خداوند  مقّرب  فرشتگان  بر  سالم  شهید،  اى  راستگو،  بسیار  بسیار  اى  تو  بر 

پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى  آمده اند،  گرد  تو  اطراف  که 

زیارت امام حسین7 در ماه مجادی االولی

ݓ االوی ݔ    ݑ   ݔ (۱۵) ݐ
کفعمی1 در بلد االمین گفته است: 

هنگامـی کـه امـام حسـین7 را در آن مـاه زیارت کنـی بعد از سـی و چهار 
بگو: تکبیـر  مرتبه 

ِرَث ُنوٍح  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث آَدَم ِفْطَرِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِه، َالسَّ ِهیَم َخِلیِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ِه، َالسَّ َصْفـَوِة اللَّ

ِه،  ِرَث ِعیسـٰی ُروِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم اللَّ یـٰا واٰ

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ُحَسـْیَن  ِه، َالسَّ ٍد َحِبیـِب اللَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم  ، َالسَّ ِقيُّ َهـا اْلِبـرُّ التَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ، َالسَّ  ِکـيَّ

ِضـيَّ الـزَّ ِن الرَّ ْبـَن َعِلـيِّ

ِبیَن،  ـِه اْلُمَقرَّ ـٰالُم َعلـٰی َمٰالِئَکـِة اللَّ ـِهیُد، َالسَّ یـُق الشَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ
َ
َعَلْیـَك أ

کٰاَة،  ـٰالَة، َوآَتْیـَت الزَّ َقْمَت الصَّ
َ
نَّـَك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ِذیـَن ُهـْم ِبَك ُمْحِدُقوَن، أ َالَّ

۱۵۵ 
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۷۰۲

تا  کردى  عبادت  خالصانه  را  خدا  و  فرمودى  نهى  زشتى ها  و  بدى ها  از  و  نمودى  امر  خوبى ها  به  و 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  گفتى  وداع  را  فانى  دار 

در  خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم 

آسمان. و  زمین 

را  حسین7  سینه  حسین،  پروردگار  اى  خداوندا 

شفا بده و خون او را طلب نما، خداوندا از کسى که او را به قتل رسانده و علیه او کمک نموده انتقام بگیر.

خدا سالم 

رحمت  و  او  خلق  تمام  و  صالح  بندگان  و  رسوالن  و  پیامبران  و  مالئکه  و 

باد. تو  بر  برکاتش  و  خدا 

در  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم 

آسمانش، و  زمین 

ـَه ُمْخِلصًا َحّتٰی  َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکِر، َوَعَبـْدَت اللَّ
َ
َوأ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمُة اللَّ تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َوالسَّ
َ
أ

ـِه فـي  ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ سـپس قبـر را در بـر بگیـر و بگـو: َالسَّ

ْرِضـِه َوَسـمٰاِئِه.
َ
أ

ُهمَّ َربَّ اْلُحَسـْیِن، ِاْشـِف َصْدَر  للَّ
َ
سـپس خود را بـر قبر بیفکن و بگـو: أ

عـٰاَن َعَلْیـِه.
َ
ـْن َقَتَلـُه، َوأ ُهـمَّ اْنَتِقـْم ِممَّ للَّ

َ
اْلُحَسـْیِن، َواْطُلـْب ِبثـاِرِه. أ

ِه  سـپس سـر و دو دسـتت را بـه سـوى آسـمان بـاال ببـر و بگـو: َسـٰالُم اللَّ

ْنِبیٰاِئـِه َوُرُسـِلِه، َوالّصاِلِحیـَن ِمـْن ِعبـٰاِدِه، َوَجِمیـِع َخْلِقـِه، 
َ
َوَمٰالِئَکِتـِه َوأ

َوَبَرکٰاُتُه. َوَرْحَمُتـُه 

ـِه فـي  ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ سـپس قبـر را در بـر بگیـر و بگـو: َالسَّ

ْرِضـِه َوَسـمٰاِئِه.
َ
أ



  ݓ
 

 ݔ
ݑ  ݐݔ

۷۰۳

مالئکه  و  خدا  سالم 

برکاتش  و  خدا  رحمت  او،  خلق  تمام  و  صالح  بندگان  و  رسوالن  و  انبیاء  و 

ستمدیده،  شهید  اى  من،  موالى  اى  تو  بر  و  بیتش  اهل  و  محّمد  حضرت  بر 

خدا لعنت کند قاتلت را و رهاکننده ات را، به سوى خدا بیزارى مى جویم از آنان و از کارهاى آنان، و 

کسانى که پیروى کردند و بدان رضایت دادند و خشنود شدند، و شهادت مى دهم که آن ها کافر و مشرك اند، 

هستند. بیزار  و  برى  آنان  از  او  رسول  و  خدا  و 

ِه َوَمٰالِئَکِتِه  سـپس سـر و دو دسـتت را به آسـمان باال ببر و بگو: َسـٰالُم اللَّ

َوَرْحَمِتـِه  َخْلِقـِه،  َوَجِمیـِع  ِعبـٰاِدِه،  ِمـْن  َوالّصاِلِحیـَن  َوُرُسـِلِه  ْنِبیٰاِئـِه 
َ
َوأ

ـِهیَد اْلَمْظُلوَم، ْهِل َبْیِتـِه، َوَعَلْیَك یٰا َمـْوٰالَي، َالشَّ
َ
ٍد َوأ َوَبَرکٰاِتـِه َعَلـی ُمَحمَّ

ـِه َعزَّ َوَجـلَّ ِمْنُهـْم، َوِمْن  ـُه قٰاِتَلـَك َوخٰاِذَلـَك، َبِرْئـُت ِإَلی اللَّ َلَعـَن اللَّ

ُمْشـرُِکوَن،  ُکّفـاٌر  ُهـْم  نَّ
َ
أ ْشـَهُد 

َ
َوأ ِبـِه،  َوَرِضـَي  شـٰاَیَع  ـْن  َوِممَّ ْفعٰاِلِهـْم، 

َ
أ

ِمْنُهـْم. ُبـَرآُء  َوَرُسـوَلُه  ـَه  َواللَّ

سـپس حضـرت علـی بـن الحسـین7 و بعـد از آن شـهدا و آنـگاه حضـرت 
عّبـاس7 را زیـارت کـن بـه آنچـه در زیـارت عرفـه ذکـر خواهیـم کـرد(۱)، و 
هشـت رکعـت نمـاز زیـارت بخـوان، و بعـد از هـر دو رکعت بـه آنچـه در زیارت 

عاشـورا ذکـر کردیـم دعا کـن.(۲)

۱. این زیارت را در ضمن زیارت روز عرفه، ص ۷۸۲ آوردیم.
۲. بلد األمین : ص۳۹۷.

را  حسین7  سینه  حسین،  پروردگار  اى  خداوندا 

شفا بده و خون او را بطلب، خداوندا از کسى که او را کشت و کمک کرده بر کشتن او انتقام بگیر.

ُهمَّ َربَّ اْلُحَسـْیِن، ِاْشـِف َصْدَر  للَّ
َ
سـپس خود را بـر قبر بیفکن و بگـو: أ

عـٰاَن َعَلْیِه.
َ
ـْن َقَتَلـُه، َوأ ُهـمَّ اْنتَــِقْم ِممَّ للَّ

َ
اْلُحَسـْیِن، َواْطُلـْب ِبثـٰاِرِه. أ
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امیرالمؤمنین،  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

اهل  جوانان  سرور  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

او  خشم  و  رحمان  خداوند  خشنودى  او  خشنودى  که  کسى  اى  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  بهشت 

الهى  باب  و  خدا  حجت  و  پروردگار  امین  اى  تو  بر  سالم  است.  رحمان  خداوند  خشم 

او. سوى  به  کننده  دعوت  و  خداوند،  بر  دلیل  و 

برپا  را  نماز  و  نمودى،  حرام  را  او  حرام  و  حالل  را  خدا  حالل  تو  که  مى دهم  گواهى 

فرمودى،  نهى  زشتى ها  و  بدى ها  از  و  نمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى 

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

ْهـِل 
َ
َد َشـبٰاِب أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َسـیِّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ْحَمِن، َوَسـَخُطُه  ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، یـٰا َمْن ِرضـٰاُه ِرَضـی الرَّ ـِة، َوَرْحَمـُة َاللَّ اْلَجنَّ

ـِه، َوبـٰاَب  ـَة اللَّ ـِه، َوُحجَّ ِمیـَن اللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ ْحَمـِن. َالسَّ َسـَخُط الرَّ

ِه. ـِه، َوالّداِعـَي ِإَلـی اللَّ ِلیـَل َعَلـی اللَّ ـِه، َوالدَّ اللَّ

َقْمَت 
َ
ـِه، َوأ َم اللَّ ْمـَت َحـراٰ ـِه، َوَحرَّ ْلَت َحـٰالَل اللَّ نَّـَك َقـْد َحلَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، 
َ
 کٰاَة، َوأ

ـٰالَة، َوآَتْیـَت الـزَّ الصَّ

زیارت امام حسین7 در ماه مجادی اُالخری

ی ݓ اُال ݔ    ݑ   ݔ (۱۶) ݐ
کفعمی1 در بلد االمین گفته است: 

وقتی خواستی که امام حسین7 را در آن ماه زیارت کنی بگو:

۱۵۶ 
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۱.  بلد األمین : ص۳۹۸ ، مصباح کفعمی: ص۴۹۹.
۲.کامل الزیارات: ص۳۸۲.

فراخواندى. پروردگارت  راه  به  نیکو  موعظه  و  باحکمت  و 

گواهى مى دهم که تو و کسانى که همراه تو کشته شدند شهید و زنده هستید، نزد پروردگارتان روزى داده 

مى شوید، گواهى مى دهم که قاتل تو در دوزخ است خداى عزیز و بلندمرتبه را مى پرستم با بیزارى جستن از کسى 

که تو را کشت و از کسى که با تو قتال نمود و جنگید و بر کشتن تو همراهى و همکارى کرد و از کسانى که 

علیه تو اجتماع کردند و از کسانى که صداى غربت تو را شنیدند و به فریاد تو نرسیدند، اى کاش من با شما 

بودم و به فوز عظیم نائل  مى شدم.

اْلَحَسـَنِة. َواْلَمْوِعَظـِة  ِباْلِحْکَمـِة  ـَك  بِّ َر َسـِبیِل  ِإلـٰی  َوَدَعـْوَت 

ــْم  ُک بِّ ــَد َر ــٰاٌء ِعْن ْحی
َ
ُء، أ ــَهداٰ ــَك ُش ــَل َمَع ــْن ُقِت ــَك َوَم نَّ

َ
ــَهُد أ ْش

َ
أ

َءِة  ــَه َعــزَّ َوَجــلَّ ِباْلَبــراٰ ِدیــُن اللَّ
َ
نَّ قٰاِتَلــَك ِفــي الّنــاِر، أ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ُتْرَزُقــوَن، أ

ــَع  ــْن َجَم ــَك، َوِممَّ ــٰی َقْتِل ــٰاَیَع َعل ــَك، َوش ــْن قٰاَتَل ــَك، َوِممَّ ــْن َقَتَل ِممَّ

ــَك  ــُت َمَع ــي ُکْن ــٰا َلْیَتِن ــَك، ی ــْم ُیِغْث ــَك َفَل ــِمَع َصْوَت ــْن َس ــَك، َوِممَّ َعَلْی

ــًا.(۱) ــْوزًا َعِظیم ــوَز َف ُف
َ
َفأ

کامـل  در  را  زیـارت  ایـن  قولویـه1  ابـن  مرحـوم  گویـد:  محتـرم  مؤّلـف 
الزیـارات(۲) از عمـار بـن موسـی سـاباطی و او از امـام صـادق7، روایـت کرده 
اسـت و ایـن زیـارت را در زیـارات مطلقه نقل نموده و اختصـاص به ماه جمادی 

اآلخـرة نداده اسـت.
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بار الها، همان گونه که ما را به حضور ایشان حاضر گردانیدى، پس وعدة ایشان را نیز براى ما وفا کن، و ما 

ستایش ویژة خداوندى است که ما را در این ماه رجب به زیارتگاه اولیاى خود حاضر گردانید، و حقوقى 

چند که از حّق ایشان بر ما الزم بود، واجب نمود، و درود خداوند بر محّمد برگزیده، و بر اوصیاى او که پرده  

دار حریم الهى هستند، نثار باد.

ْوِرْدنـٰا 
َ
َوأ َمْوِعَدُهـْم،  َلنـٰا  ْنِجـْز 

َ
َفأ َمْشـَهَدُهْم،  ْشـَهْدَتنٰا 

َ
أ َفَکمـٰا  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْوَجـَب َعَلْینٰا 
َ
ْوِلیٰاِئِه فـي َرَجٍب، َوأ

َ
ْشـَهَدنٰا َمْشـَهَد أ

َ
ذي أ ـِه الَّ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ـٍد اْلُمْنَتَجـِب، َوَعلٰی  ـُه َعلٰی ُمَحمَّ ی اللَّ ِهـْم مٰا َقـْد َوَجـَب، َوَصلَّ ِمـْن َحقِّ

ْوِصیٰاِئـِه  اْلُحُجِب.
َ
أ

زیارت امام حسین7 در ماه رجب

ݔ ݓ ݓ ݑ  ݔ (۱۷) ݐ
ود ب زیارت  وان  ماه ر ی  ّر را با آن  د  شا ه   

سـید بـن طـاووس1 در مصبـاح الزائر گفته اسـت: جناب ابوالقاسـم حسـین 
ابـن روح نوبختـی1 (سـّومین وکیـل خاّص امـام عصر ارواحنـا فـداه) می فرماید: 
اگر کسى این زیارت را در یکى از حرم ها و زیارتگاه هاى اهل 
بیت پیامبر: بخواند، حتمًا با برآورده شدن حاجتش از آنجا باز 
خواهد گشت و دعاى او در مورد دین و دنیا به اجابت خواهد رسید.

امام7  مطّهر  حرم  درگاه  بر  داشتى،  را  زیارت  این  قصد  اگر 
بایست و بگو :

۱۵۷ 
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۳. «إبراجها ، إیزاحها»، خ ٌم»، خ.  ۲. «ُمَؤمِّ ۱. «لسّرکم» ، خ . 

بر شما، من به قصد دیدار شما آمده ام، و به شما اعتماد نموده ام، در مورد درخواست و نیازم که همانا رهایى من 

از جهّنم، و ماندگارى من در بهشت در نزد شما، همراه با شیعیان نیکوکار شماست، سالم بر شما به خاطر آن که 

شکیبایى ورزیدید و صبر نمودید، پس چه خوب است عاقبت این خانه (در آخرت).

من خواستار و آرزومند شما در مورد آنچه به شما واگذار شده هستم، و آنچه عوض کردن آن به عهده 

شماست، زیرا تنها به وسیلۀ شما استخوان شکسته جبران مى شود، و بیمار بهبود مى یابد، و به وسیلۀ شما کمى 

و فزونى در ارحام انجام مى پذیرد. من به سّر شما ایمان دارم، و تسلیم گفتارتان هستم، و خدا را به شما سوگند 

مى دهم که تنها با پاسخ مثبت به خواسته  هایم مرا برگرداند و آن ها را برآورده و امضا شده و حتمى و انجام شده 

نماید و همۀ کارهایم نزد شما را اصالح فرماید.

و سالم بر شما، سالم کسى که دارد خداحافظى مى کند و خواسته هایش را نزد شما سپرده تا برآورده شود. 

از خدا مى خواهد که دوباره نزد شما بیاید، و رفت و آمد او به این مکان مبارك و نزد شما پیوسته باشد. و مرا 

را به محل ورودشان برسان که پس از آن، از ورود به جایگاه بهشت ابدى و جاودانى نیز محروم نشویم. سالم 
ـٰالُم  ِر الُمقٰاَمـِة َواْلُخْلـِد، َوالسَّ ِئیـَن َعـْن ِوْرٍد فـي داٰ َمْوِرَدُهـْم َغْیـَر ُمَحلَّ

َلِتي َوحٰاَجتي، َوِهـَي َفکٰاُك 
َ
َعَلْیُکـْم ِإنِّـي َقَصْدُتُکـْم، َواْعَتَمْدُتُکـْم ِبَمْسـأ

ِر،   ْبراٰ

ِر، َمـَع ِشـیَعِتُکُم اْالَ ِر اْلَقـراٰ َرَقَبِتـي ِمـَن الّنـاِر، َواْلَمَقـرُّ َمَعُکْم فـي داٰ

الـّداِر. ُعْقَبـی  َفِنْعـَم  َصَبْرُتـْم  ِبمـٰا  َعَلْیُکـْم  ـٰالُم  َوالسَّ

ْعِویُض،  ْفِویـُض، َوَعَلْیُکـُم التَّ أَنـا سـٰاِئُلُکْم َوآِمُلُکـْم ِفیمـٰا ِإَلْیُکـُم التَّ

ُد اْالَْرحٰاُم َومٰا َتِغیُض،  یُض، َومـٰا َتْزداٰ َفِبُکْم ُیْجَبُر اْلَمِهیُض، َوُیْشـَفی اْلَمِر

ـِه ِبُکْم ُمْقِسـٌم  ٌم، َو َعَلـی اللَّ  ُکـْم(۱) ُمْؤِمـٌن(۲)، َو ِلَقْوِلُکـْم ُمَسـلِّ
ِإنِّـي ِبِسـرِّ

ِحهـٰا(۳)،  ِئِجـي، َوَقضٰاِئهـٰا َوِإْمضٰاِئهـٰا، َوِإْنجٰاِحهـٰا َوِإْبراٰ فـي َرْجِعـي ِبَحواٰ

َوَصٰالِحهـٰا. َلَدْیُکـْم  َوِبُشـُؤوني 

َه  ُل اللَّ
َ
ِئَجـُه ُمـوِدٌع، َیْسـأ ٍع، َوَلُکـْم َحواٰ ـٰالُم َعَلْیُکـْم َسـٰالَم ُمـَودِّ َوالسَّ

ْن َیْرِجَعِني ِمـْن َحْضَرِتُکْم 
َ
ِإَلْیُکـُم اْلَمْرِجَع، َوَسـْعُیُه ِإَلْیُکْم َغْیـُر ُمْنَقِطٍع، َوأ
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۳. «فیه»، خ .   ۲. «والسلسبیل»، خ.  ۱. «الُمقَبل»، خ .  
۴. مصباح الزائر : ص۴۹۳ ، مصباح المتهّجد : ص۸۲۱ ، مزار کبیر : ص۲۰۳ ، إقبال األعمال : ص۱۲۴ ، هدّیة الزائرین: ص۴۷۶.

برگرداند از حضورتان به بهترین بازگشت به سوى آستانه اى خّرم و سرسبز و با آسایش و پر وسعت، با راحتى 

و آسانى تا هنگام مرگ، و بهترین سرانجام و جایگاه در بهشت همیشگى، و زندگى خوشى نو و پسندیده، و 

خوراك همیشگى و آشامیدنى ناب و خالص و گواراى دایم و با خوردنى دوباره و سیراب گشتن بدون این که هیچ 

خستگى و مالل و دلتنگى در آن ها باشد.

  و رحمت، برکات، و تحّیت ها و احترامات خداوندى، تا بازگشت به حضور شما و کامیابى در رجعت 

شما و محشور شدن در زمرة شما، بر شما نثار باد. و سالم و رحمت و برکات الهى بر شما باد، و درودها و 

احترامات ویژة خداوندى نثارتان باد. و او براى ما بس است و چه پشتیبانى شایسته ونیکوست.

ـٍع، َوَدَعٍة َوَمَهٍل  َخْیـَر َمْرِجـٍع، ِإلٰی َجنٰاٍب ُمْمـِر ٍع، َوَخْفـِض [َعْیٍش] ُمَوسَّ

َزِل، َواْلَعْیـِش  ِعیـِم اْالَ ِإلـٰی ِحیـِن اْالََجـِل، َوَخْیـِر َمِصیـٍر َوَمَحـلٍّ ِفـي النَّ

ْلَسـِل(۲)، َوَعـلٍّ َوَنَهـٍل،  ِحیـِق َوالسَّ ُکِل، َوُشـْرِب الرَّ ِم اْالُ اْلُمْقَتَبـِل(۱)، َوَدواٰ

َم ِمْنـُه(۳) َو ال َمَلـَل. 
َ
ٰال َسـأ

ـی اْلَعْوِد ِإَلـی َحْضَرِتُکْم،  ـِه َوَبَرکٰاُتـُه َوَتِحّیاُتـُه َعَلْیُکْم، َحتَّ َوَرْحَمـُة اللَّ

ِه  ـٰالُم َعَلْیُکـْم َورْحَمُة اللَّ ِتُکْم، َواْلَحْشـِر في ُزْمَرِتُکْم، َوالسَّ َواْلَفـْوِز فـي َکرَّ

ُتـُه َوَتِحّیاُتُه، َوُهَو َحْسـُبنٰا َوِنْعـَم اْلَوِکیُل.(۴) َوَبَرکٰاُتـُه َعَلْیُکـْم، َوَصَلواٰ

ب ... و روز اول ماه ر ݓ ݒ ݔ   ݑ   ݔ (۱۸) ݐ
شـیخ طوسـی1 در مصبـاح المتهّجـد گفته اسـت: زیـارت حضـرت ابا عبد 
اللـه الحسـین7 در روز اول مـاه رجـب مسـتحب اسـت، بشـیر دّهـان از امـام 

صـادق7 روایـت کـرده اسـت کـه فرمودند: 

۱۵۸ 



 ...
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زیارت کند  امام حسین0 را  ماه رجب  اول  کسى که در روز 
خدا البته او را بیامرزد.

شـیخ مفیـد و سـید بـن طـاووس0 ایـن زیـارت را بـرای روز اول مـاه رجب 
و شـب نیمـه شـعبان ذکـر کرده انـد. و شـهید1 آن را بـرای شـب و روز اول ماه 
رجـب، و شـب و روز نیمـه مـاه رجـب، و شـب و روز نیمـه شـعبان ذکـر کـرده 
اسـت و بنـا بـه گفتـه او در شـش وقـت بـه آن زیـارت می شـود، ولـی آنـان گفته 

خـود را مسـتند بـه روایتـی نسـاخته اند.
و اگـر بـا یکـی از زیـارات مطلقـه کـه سـابقًا ذکـر شـد یا بـا یکـی از زیارات 
جامعـه کـه بـا آن هر کـدام از امامان زیارت می شـود، زیارت کند نیکو می باشـد 
و اگـر جمـع کنـد بـا آن و زیارتـی که ذکر می شـود بهتـر خواهد بود، و اشـکالی 
نـدارد کـه زیـارت کنـد به زیارت رجبیـه که پیش از ایـن ذکر شـد و در تمام ماه 

رجـب و در همه مشـاهد مشـرفه می شـود با آن زیـارت کرد.

پـس هـرگاه خواسـتی در ایـن اوقـات امام7 را زیـارت کنی پس غسـل کن 
و پاک تریـن لبـاس خـود را بپـوش و در کنـار درب قبـه و بـارگاه بایسـت و بـر 
رسـول خـدا9 و امیـر المؤمنیـن و فاطمـه و امـام حسـن و امـام حسـین و سـایر 

ائمه: سـالم کـن.(۱)
کفعمـی1 در مصبـاح گفتـه اسـت: بـر آنان سـالم کـن در حالی کـه مقابل 
قبلـه ایسـتاده ای و اشـکالی ندارد کـه اذن دخول که در زیارت عرفـه خواهد آمد 

بخوانـی کـه آن مشـتمل بر سـالم بر آنان اسـت، 
سـپس وارد حـرم مطهـر شـو و در کنـار ضریـح بایسـت و قبله را بین دو شـانه 

خـود قـرار بـده، صد مرتبـه تکبیر بگـو، و آنـگاه بگو:

۱. مفتاح الجّنات : ۵۹۱/۲ .
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پیامبران،  خاتم  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

اوصیاء،  سرور  فرزند  اى  تو  بر  سالم  رسوالن،  سرور  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

على،  بن  حسین  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

سالم  عالم،  بانوان  سرور  زهرا،  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

او،  برگزیده  فرزند  و  خدا  برگزیده  اى  تو  بر  سالم  او،  ولى  فرزند  و  خدا  ولى  اى  تو  بر 

حبیب  اى  تو  بر  سالم  او،  حجت  فرزند  و  خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم 

او،  نماینده  فرزند  و  خدا  نماینده  اى  تو  بر  سالم  او،  حبیب  فرزند  و  خدا 

وارث  اى  تو  بر  سالم  شده،  نوشته  کتاب  خزانه دار  اى  تو  بر  سالم 

سالم  رحمان،  خداوند  امین  اى  تو  بر  سالم  زبور،  و  انجیل  و  تورات 

سالم  دین،  ستون  اى  تو  بر  سالم  قرآن،  شریک  اى  تو  بر 

که  حطه  باب  اى  تو  بر  سالم  جهانیان،  پروردگار  حکمت  باب  اى  تو  بر 

یَن،  ِبیِّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن خٰاَتـِم النَّ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

یَن، ِد اْلَوِصیِّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َسیِّ ِد اْلُمْرَسِلیَن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َسیِّ َالسَّ

 ، ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحَسـْیَن ْبـَن َعِليٍّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـٰالُم  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ ِء، َسـیِّ ْهـراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة الزَّ َالسَّ

ِه، ـِه َواْبَن َصِفیِّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َصِفيَّ اللَّ ِه، َالسَّ ِه َواْبَن َولِــیِّ َعَلْیـَك یٰا َوِليَّ اللَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َحِبیَب  ِتـِه، َالسَّ ـِه َواْبـَن ُحجَّ ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ  َالسَّ

ـِه َواْبَن َسـِفیِرِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َسـِفیَر اللَّ ـِه َواْبـَن َحِبیِبـِه، َالسَّ اللَّ

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا خٰاِزَن اْلِکتٰاِب اْلَمْسـُطوِر، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم  ْحماِن، َالسَّ ِمیـَن الرَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ ُبـوِر، َالسَّ ْنِجیـِل َوالزَّ ِة َواْالِ ـْوراٰ التَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یِن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َعُموَد الدِّ ِن، َالسَّ یَك اْلُقْراٰ َعَلْیـَك یٰا َشـِر

ذي َمْن  ـٍة، َالَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا بٰاَب ِحطَّ  یـٰا بـٰاَب ِحْکَمِة َربِّ اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ
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لّبیک اى دعوت کننده خلق به سوى حق، اگر تو را بدنم در هنگام دادخواهى ات و زبان من در هنگام 

جایگاه سّر خداوند، سالم بر تو اى خون خدا و فرزند خون او، و اى تنها مانده اى که انتقام خون او گرفته

اى  تو  بر  سالم  الهى،  علم  صندوق  اى  تو  بر  سالم  است،  یافتگان  ایمنى  از  شود،  آن  وارد  کسى  هر 

گزیده اند. اقامت  آنجا  در  و  آمده  فرود  سرایت  در  بر  که  ارواحى  بر  و  تو  بر  سالم  است،  نشده 

ما  بر  تو  سوگ  و  عظیم،  بسیار  تو  مصیبت  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  فداى  به  جانم  و  مادرم  و  پدر 

ستم  اساس  که  را  مردمى  کند  لعنت  خدا  پس  است،  سنگین  و  گران  بسیار  اسالم  اهل  همه  بر  و 

خود  جایگاه  از  را  شما  که  را  مردمى  کند  لعنت  خدا  و  نهادند،  بنا  بیت  اهل  شما  بر  را  بیداد  و 

راندند. بود،  داده  قرار  مرتبه ها  آن  در  را  شما  خداوند  که  درجاتى  و  مرتبه ها  از  و  کردند،  دور 

اظّله  شما  خون  براى  که  مى دهم  گواهى  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  فداى  به  جانم  و  مادرم  و  پدر 

خشکى  و  بهشت  ساکنان  و  زمین  و  آسمان  و  درآمد،  لرزه  به  خالیق  اظّله  همراه  به  عرش 

است. خداوند  علم  در  آنچه  عدد  به  تو  بر  خدا  درود  گریست،  شما  بر  دریا  و 

ـِه، ِإْن کٰاَن َلْم ُیِجْبَك َبَدني ِعْنَد اْسِتغٰاَثــِتَك، َوِلسـٰاِني  ِعَي اللَّ ْیـَك داٰ َلبَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َعْیَبَة ِعْلِم اللَّ ِمِنیَن، َالسَّ َدَخَلـُه کٰاَن ِمـَن اْالٰ

ِه َواْبَن ثـٰاِرِه، َواْلِوْتَر اْلَمْوُتوَر،  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ثـٰاَر اللَّ ِه، َالسَّ یٰا َمْوِضَع ِسـرِّ اللَّ

نٰاَخـْت ِبَرْحِلَك.
َ
ـْت ِبِفنٰاِئَك، َوأ تي َحلَّ ِح الَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعَلـی اْالَْرواٰ َالسَّ

ـِه، َلَقـْد َعُظَمـِت اْلُمِصیَبُة،  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـي َوَنْفِسـي یـٰا أ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ًة  مَّ
ُ
ُه أ ْسـٰالِم، َفَلَعـَن اللَّ ْهِل اْالِ

َ
ـُة ِبَك َعَلْینـٰا، َوَعلٰی َجِمیـِع أ یَّ ِز ـِت الرَّ َوَجلَّ

ًة  مَّ
ُ
ـُه أ ْهـَل اْلَبْیـِت، َوَلَعـَن اللَّ

َ
ْلـِم َواْلَجـْوِر َعَلْیُکـْم أ سـٰاَس الظُّ

َ
َسـْت أ سَّ

َ
أ

ـُه ِفیهٰا. َبُکُم اللَّ تـي َرتَّ ِتِبُکُم الَّ َلْتُکـْم َعـْن َمراٰ زاٰ
َ
َدَفَعْتُکـْم َعـْن َمقٰاِمُکـْم، َوأ

ْت ِلِدمٰاِئُکْم ْشَهُد َلــَقِد اْقَشَعرَّ
َ
ِه، أ بٰا َعْبِداللَّ

َ
ي َوَنْفِسـي یٰا أ مِّ

ُ
ْنَت َوأ

َ
بي أ

َ
ِبأ

ـمٰاُء َواْالَْرُض، َوُسـّکاُن  ِة اْلَخٰالِئـِق، َوَبَکْتُکُم السَّ ِظلَّ
َ
ـُة اْلَعـْرِش َمـَع أ ِظلَّ

َ
 أ

ِه. ـُه َعَلْیـَك َعَدَد مـٰا في ِعْلـِم اللَّ ـی اللَّ اْلِجنـٰاِن َواْلَبـرُّ َواْلَبْحـُر، َصلَّ
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باد. تو  بر  فراوان  سالم  و  خداوند  درود  و  دهد  پاداش  تو  به  پیشینیان  پاداش  از 

ما». پروردگار  است  منزه  و  «پاك  گفت:  پاسخ  را  تو  دیده ام  و  گوش  و  قلب  نداد،  پاسخ  طلبى ات  یارى 

از خلف وعده، و بدون تردید وعدة او عملى است

پاکى  تو  مطهر،  و  پاك  و  پاکى  عین  از  مطّهرى،  و  پاك  و  پاکى  عین  تو  که  مى دهم  گواهى 

گواهى  است،  پاك  تو  شریف  حرم  و  هستى  آن  در  تو  که  زمینى  و  پاك  شهرها  تو  سبب  به  و 

بسیار  و  گو  راست  تو  و  فراخواندى،  دو  آن  به  را  مردم  و  فرمودى  امر  داد  و  عدل  به  تو  که  مى دهم 

هستى. زمین  در  خدا  خون  تو  همانا  و  آن،  سوى  به  فراخواندى  آنچه  در  گفتى  راست  هستى،  راستگو 

طرف  از  و  خدا  رسول  جّدت  طرف  از  و  نمودى  تبلیغ  خداوند  طرف  از  تو  که  مى دهم  گواهى  و 

در  و  نمودى  نصیحت  و  کردى  رسانى  پیام  حسن7،  امام  برادرت  طرف  از  و  امیرالمؤمنین  پدرت 

بهتر  خداوند  کردى،  وداع  را  فانى  دار  تا  نمودى  پرستش  خالصانه  را  خدا  و  کردى  جهاد  خدا  راه 

حسین  بر  فرست  درود  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 
اْلُحَسـْیِن  َعَلـی  َوَصـلِّ  ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

نٰا  بِّ جٰاَبـَك َقْلِبي َوَسـْمِعي َوَبَصِري، (ُسـْبحٰاَن َر
َ
ِعْنـَد اْسـِتْنصٰاِرَك، َفَقـْد أ

نـٰا َلَمْفُعـوًال)(۱). بِّ ِإْن کٰاَن َوْعـُد َر

ـٍر، َطُهـْرَت  ـٌر، ِمـْن ُطْهـٍر طاِهـٍر ُمَطهَّ نَّـَك ُطْهـٌر طاِهـٌر ُمَطهَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

یُف،  ـِر ْنَت ِفیهٰا، َوَطُهَر َحَرُمَك الشَّ
َ
ْرٌض أ

َ
َوَطُهـَرْت ِبَك اْلِبـٰالُد، َوَطُهَرْت أ

نَّـَك 
َ
َوأ ِإَلْیِهمـٰا،  َوَدَعـْوَت  َواْلَعـْدِل،  ِباْلِقْسـِط  َمـْرَت 

َ
أ َقـْد  نَّـَك 

َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ

ـِه ِفي اْالَْرِض. نَّــَك ثاُر اللَّ
َ
یٌق، َصَدْقـَت ِفیمٰا َدَعْوَت ِإَلْیِه، َوأ صـٰاِدٌق ِصدِّ

ـِه، َوَعْن  َك َرُسـوِل اللَّ ـِه، َوَعْن َجـدِّ ْغـَت َعـِن اللَّ نَّـَك َقـْد َبلَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ِخیـَك اْلَحَسـِن، َوَنَصْحـَت َوجٰاَهْدَت في 
َ
ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، َوَعـْن أ

َ
ِبیـَك أ

َ
أ

ُه َخْیَر  َك اللَّ تـٰاَك اْلَیِقیُن، َفَجـزاٰ
َ
َه ُمْخِلصـًا َحّتٰی أ ـِه، َوَعَبـْدَت اللَّ َسـِبیِل اللَّ

َم َتْسـِلیمًا. ُه َعَلْیَك َوَسـلَّ ـی اللَّ ِء الّسـاِبِقیَن، َوَصلَّ َجـزاٰ

۱. سورۀ . اسراء، آیه ۱۰۸ .
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ـَرِف،  ـَرِف ُکلِّ الشَّ ْرَو ِة اْلعٰاِلــَیِة، َحْیُث الشَّ  ْلَحَقَك ِبالذِّ

َ
َبَك، َوأ ْجَزَل َثواٰ

َ
َوأ

بـٰاِت، َصـٰالًة  ِسـیِر اْلُکُر
َ
ِت، َوأ ِشـیِد، َقِتیـِل اْلَعَبـراٰ ـِهیِد الرَّ اْلَمْظُلـوِم، َالشَّ

ْیَت  ْفَضـَل مٰا َصلَّ
َ
ُلهٰا، َوٰال َیــْنَفُد آِخُرهٰا، أ  وَّ

َ
ِکَیـًة ُمبٰاَرَکـًة، َیْصَعـُد أ نٰاِمَیـًة زاٰ

ْنِبیٰاِئَك اْلُمْرَسـِلیَن، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیَن.(۱)
َ
ْوٰالِد أ

َ
ْو ِلیٰاِئَك، َوأ

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
َعلـٰی أ

سـپس ضریـح را ببـوس و گونـه راسـت و چـپ خـود را بـر آن نـه و اطـراف 
ضریـح طـواف کـن و ببـوس آن را از چهـار جانبـش.

ن8 ن ا رت عی  زیارت 
سپس برو نزد ضریح حضرت علی بن الحسین8 و بگو:

ُب،  ، َاْلَحِبیـُب اْلُمَقرَّ  ِکـيُّ
ُب الـزَّ یِّ یـُق، َالطَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  َم، َالسَّ ُه َعَلْیـِه َوآِلِه َوَسـلَّ ـی اللَّ ِه َصلَّ ْیحٰاَنـِة َرُسـوِل اللَّ َواْبـُن َر

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ِمْن َشـِهیٍد ُمْحَتِسـٍب، َوَرْحَمـُة اللَّ

ُه َسـْعَیَك،  ْشـَهُد َلَقْد َشـَکَر اللَّ
َ
ْشـَرَف ُمْنَقَلَبَك، أ

َ
ْکـَرَم َمقٰاَمَك، َوأ

َ
مـٰا أ

است  شرف  تمام  و  شرف  جایگاه  که  جایگاه  عالى ترین  به  را  تو  و  نموده  فراوان  را  تو  ثواب  و  داده 

پاك  و  بالنده  درودى  اندوه ها،  اسیر  و  اشک ها  کشته  رشید،  شهید  ستمدیده 

یکى  بر  که  درودى  از  برتر  آن،  آخر  نیابد  پایان  و  آن  ابتداى  رود  باال  مبارك،  و 

عالمیان. پروردگار  اى  فرستاده اى،  خود  مرسل  پیامبران  فرزندان  و  اولیائت  از 

مقّرب،  حبیب  منّزه،  و  پاك  راستگو،  بسیار  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  ـ  باد  خاندانش  و  او  بر  خدا  درود  که  ـ  خدا  رسول  ریحانه  فرزند 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  خدا  راه  در  شهید  اى 

پاداش  را  تو  سعى  خداوند  که  مى دهم  گواهى  است،  شریف  تو  بازگشت  و  واال  تو  مقام  چقدر 
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قرار  را  تو  و  نهاده  مّنت  تو  بر  این  از  پیش  که  طور  همان  فرموده  ملحق  مرتبه  جهت  از  غرفه ها  باالترین  و 

داده از اهل بیتى که هر گونه پلیدى را از آنها دور ساخته و آنان را پاك قرار داده است.

پروردگارت،  نزد  پاك  سرور  اى  او،  رضوان  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  خدا  درود 

ذلت  به  و  کن  شفاعت  دوشم  کردن  سبک  و  من  شانه  از  گناه  بار  فروریختن  مورد  در 

کن. رحم  ـ  باد  شما  بر  خدا  درود  که  ـ  بزرگوارت  پدر  پیشگاه  و  پیشگاهت  در  خضوعم  و  خوارى  و 

بیفزاید  آخرت  در  شما  مرتبه رفیع  و  شرافت  به  خدا 

همان طور که در دنیا شما را شرافت بخشیده است و شما را به سعادت رساند همان طور که به وسیله شما به سعادت 

رسیده اند و شهادت مى دهم که شما نشانه هاى دین و ستارگان عالم هستید و سالم بر شما و رحمت خدا و برکات او.

على  یاران  و  او  رسول  یاران  و  خداوند  یاران  اى  شما  بر  سالم 

حسن  امام  یاران  و  زهرا3  فاطمه  یاران  و  ـ   باد  ایشان  بر  سالم  ـ  طالب  ابى  بن 

ْهِل 
َ
َوِفـي اْلُغـَرِف [الّسـاِمَیِة]، َکمـٰا َمـنَّ َعَلْیَك ِمـْن َقْبـُل، َوَجَعَلَك ِمـْن أ

َرُهـْم َتْطِهیرًا. ْجـَس، َوَطهَّ ـُه َعْنُهُم الرِّ ْذَهَب اللَّ
َ
ِذیـَن أ اْلَبْیـِت الَّ

ُد  ـیِّ َها السَّ یُّ
َ
ُنـُه، َفاْشـَفْع أ ـِه َوِرْضواٰ ـِه َعَلْیـَك، َوَرْحَمـُة اللَّ ُت اللَّ َصَلـواٰ

ـي،   ْثقـٰاِل َعـْن َظْهـري، َوَتْخِفیِفهـٰا َعنِّ

ـَك فـي َحـطِّ اْالَ بِّ الّطاِهـُر ِإلـٰی َر

ـُه َعَلْیُکمـٰا. ـی اللَّ ِبیـَك، َصلَّ
َ
ِد أ ـیِّ ـي َوُخُضوِعـي َلـَك َو ِللسَّ َواْرَحـْم ُذلِّ

ِخَرِة،  ُه في َشـَر ِفُکـْم ِفـي اْالٰ َد اللَّ سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و بگـو: زاٰ

ـُکْم  نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ْسـَعَد ِبُکْم، َوأ

َ
ْسـَعَدُکْم َکمٰا أ

َ
ْنیـٰا، َوأ َفُکْم ِفـي الدُّ َکمـٰا َشـرَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیُکْم َوَرْحَمُة اللَّ یـِن، َوُنُجوُم اْلعٰاَلِمیَن، َوالسَّ ْعـٰالُم الدِّ
َ
أ

ھدا زیارت 
سپس رو به شهدا ـ که رضوان خدا بر آنان باد ـ  بنما و بگو: 

ْنصـٰاَر َعِلـيِّ ْبِن 
َ
ْنصـٰاَر َرُسـوِلِه، َوأ

َ
ـِه، َوأ ْنصـٰاَر اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا أ َالسَّ

ْنصٰاَر اْلَحَسـِن 
َ
ِء، َوأ ْهـراٰ ْنصـٰاَر فٰاِطَمـَة الزَّ

َ
ـٰالُم، َوأ بـي طٰاِلـٍب َعَلْیـِه السَّ

َ
أ
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۱. مفتاح الجّنات : ۵۹۲/۲ .

پاداش. بهترین  برادر  از  را  تو  دهد  پاداش  خداوند  و  تو  پاك  روح  بر  خدا 

و امام حسین ـ سالم بر ایشان باد ـ و یاران اسالم، شهادت مى دهم که شما به راستى خیرخواهى نمودید براى 

خدا و در راه او جهاد کردید، خداوند به شما از اسالم و اهل آن بهترین پاداش را مرحمت فرماید، به خدا 

سوگند رستگار شدید رستگارى عظیم، اى کاش من نیز با شما بودم و به این رستگارى عظیم مى رسیدم. گواهى 

سعادتمند  شما  که  مى دهم  گواهى  و  مى شوید،  داده  روزى  پروردگارتان  نزد  و  هستید  زنده  شما  که  مى دهم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  شما  بر  سالم  و  گردیدید،  نائل  درجات  عالى ترین  به  شما  و  هستید،  شهید  و 

على،  بن  عباس  اى  تو  بر  سالم  القاسم،  ابا  اى  تو  بر  سالم 

و  تالش  نهایت  خیرخواهى  و  نصیحت  در  تو  که  مى دهم  گواهى  امیرمؤمنان،  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

درود  پس  نمودى،  نبرد  برادرت  دشمن  و  خود  دشمن  با  و  کردى،  ادا  را  امانت  و  نمودى  را  خود  کوشش 
ٍخ َخْیرًا.(۱)

َ
ـُه ِمـْن أ َك اللَّ ــَبِة، َوَجـزاٰ یِّ ـِه َعلـٰی ُروِحَك الطَّ اللَّ

ِه،  ْشـَهُد َلَقـْد َنَصْحُتْم ِللَّ
َ
ْسـٰالِم، أ ْنصٰاَر اْالِ

َ
ـٰالُم، َوأ َواْلُحَسـْیِن َعَلْیِهَما السَّ

ِء،  ْفَضـَل اْلَجزاٰ
َ
ْهِلِه أ

َ
ْسـٰالِم َوأ ُه َعِن اْالِ ُکُم اللَّ َوجٰاَهْدُتـْم فـي َسـِبیِلِه، َفَجزاٰ

ْشـَهُد 
َ
ُفوَز َفْوزًا َعِظیمًا. أ

َ
ِه َفْوزًا َعِظیمـًا، یٰا َلْیَتِني ُکْنُت َمَعُکْم، َفأ ُفْزُتـْم َواللَّ

َء، َو  َهداٰ َء َوالشُّ ـَعداٰ ـُکْم السُّ نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ُکْم ُتْرَزُقوَن، َوأ بِّ ْحیٰاٌء ِعْنَد َر

َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
أ

ِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیُکْم َوَرْحَمـُة اللَّ ـُکم اْلفٰاِئُزوَن ِبَدَرجٰاِت اْلُعلٰی، َوالسَّ نـَّ
َ
أ

نان8 ؤ ر د ا ز باس  ل ا رت ابا ا وال  زیارت 
ب ب و روز اول ماه ر  

سپس زیارت می کنی حضرت عّباس7 را و می گویی:

 ، ـالُم َعَلْیَك یـٰا َعّباَس ْبـَن َعِليٍّ َبـا اْلقٰاِسـِم، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ِفـي  بٰاَلْغـَت  َقـْد  نَّـَك] 
َ
ْشـَهُد [أ

َ
أ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، 

َ
أ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ُت  ِخیـَك، َفَصَلواٰ
َ
َك َوَعُدوَّ أ مٰاَنَة، َوجٰاَهْدَت َعـُدوَّ ْیـَت اْالَ دَّ

َ
ِصیَحـِة، َوأ النَّ
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ب ه ماه ر ن  روز  ی زیارت امام   
سید بزرگوار1 در اقبال گفته است: 

بـدان مـا خواسـتیم آ ن را در اولیـن وظایـف ایـن روز عزیـز قـرار دهیـم زیـرا 
دیده ایـم کـه نـزد زیـادی از بنـدگان خـدا به مراسـم آن بـی توّجهی و بـی اعتنایی 
گاهی بخشـیم و تشـویق نماییم  شـده، پـس خواسـتیم راهنمایـی کنیـم بـر آن و آ
بـه انجـام آن؛ پـس روایـت کردیـم به سـند خـود به شـیخ معظم محّمد بـن احمد 
بـن داود قّمـی، بـه سـند او بـه حسـن بـن محبـوب، و او از احمـد بـن محّمـد بن 

ابـی نصـر، گفت:
 از حضرت على بن موسى الرضا8 سؤال کردم:

در چه ماهى به زیارت امام حسین7 روم؟
امام7 فرمودند: در نیمه ماه رجب و نیمه ماه شعبان.

و نیـز بـه سـند خـود به محّمد بـن داود قمی، و او به سـند خـودش در کتابش 
بـه نـام کتـاب «زیـارات و فضائـل» به احمد بـن هـالل و او از احمد بـن محّمد 

بـن ابی نصـر روایـت کرده ایم کـه گفت: 
از حضرت على بن موسى الرضا8 سؤال کردم: 

چه وقتى افضل است که در آن امام حسین7 را زیارت کنیم؟ 
امام7 فرمودند: نیمه ماه رجب و نیمه ماه شعبان.

گاهـی بـر بزرگداشـت زیـارت  مـی گویـم: و تـو را کافـی اسـت از جهـت آ
نیمـه مـاه رجـب اینکه به زیـارت نیمه ماه شـعبان قرین گردیده اسـت و در ثواب 
زیـارت نیمـه مـاه شـعبان خواهد آمـد آنچه تو را داللـت می کند بـر اینکه زیارت 

نیمـه مـاه رجب دارای شـأن و مرتبه واال و ارزشـمندی اسـت.(۱)

۱. اقبال االعمال: ص۱۵۸.
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خداوند،  برگزیدگان  اى  شما  بر  سالم  اهللا،  آل  اى  شما  بر  سالم 

شجاعت،  بیشه  شیران  اى  شما  بر  سالم  سروران،  سرور  اى  شما  بر  سالم 

اهللا  عبد  ابا  اى  شما  بر  سالم  نجات،  کشتى هاى  اى  شما  بر  سالم 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  پیامبران،  علم  وارث  اى  تو  بر  سالم  الحسین، 

تو  بر  سالم  اهللا،  ذبیح  اسماعیل  وارث  اى  تو  بر  سالم 

خداوند،  روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى 

فرزند  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  حبیب  محّمد  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  مرتضى،  على  فرزند  اى  تو  بر  سالم  مصطفى،  محّمد 

ݓ ݓ ݔ   ݐ ݔ   ݐ ݐ ݑ  ݔ (۱۹) ݐ
در مـزار شـهید1 نقـل شـده اسـت : هـرگاه اراده زیارت امام حسـین7 در 
نیمـه مـاه رجـب نمـودی و بـه صحن مطهر رسـیدی، پس داخل شـو و سـه مرتبه 

تکبیـر بگـو، آنـگاه در کنار قبـر برو و بایسـت و بگو: 
ـِه،  اللَّ َصْفـَوَة  یـٰا  َعَلْیُکـْم  ـٰالُم  َالسَّ ـِه،  اللَّ آَل  یـٰا  َعَلْیُکـْم  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی ُلُیـوِث اْلغٰابـٰاِت،  ِت، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا سـٰاَدَة الّسـاداٰ َالسَّ

ـِه  َعْبِداللَّ بـٰا 
َ
أ یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ جـٰاِة،  النَّ ُسـُفَن  یـٰا  َعَلْیُکـْم  ـٰالُم  َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه.  ْنِبیـٰاِء، َوَرْحَمُة اللَّ

ِرَث ِعْلِم اْالَ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ـِه،  اللَّ َذِبیـِح  ِإْسـمٰاِعیَل  ِرَث  واٰ یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ِه،  ِرَث ِعیسـٰی ُروِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم اللَّ یـٰا واٰ

ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن  ـِه، َالسَّ ـٍد َحِبیـِب اللَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم  ِن اْلُمْرَتضٰی. َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َعِلـيِّ ـِدِن اْلُمْصَطفـٰی، َالسَّ ُمَحمَّ

۱۵۹ 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ

۷۱۸

کبرى: خدیجه  فرزند  اى  شما  بر  سالم  زهرا،  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر 

شده، کشته  فرزند  شده،  کشته  اى  تو  بر  سالم  شهید،  فرزند  اى  شهید،  اى  تو  بر  سالم   

حجت  اى  تو  بر  سالم  او،  ولى  فرزند  و  خدا  ولى  اى  تو  بر  سالم 

خلق،  بر  خدا  حجت  فرزند  و  خدا 

نمودى  امر  ها  خوبى  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  گواهى 

والدین  به  و  رفتى  دنیا  دار  از  تا  کردى  عبادت  خالصانه  را  خدا  و  فرمودى،  نهى  ها  زشتى  از  و 

پاسخ  و  مى شنوى  را  سخن  تو  که  مى دهم  گواهى  کردى،  نبرد  دشمنت  با  و  نمودى  نیکى  خود 

هستى. او  برگزیده  فرزند  و  برگزیده  و  او  منتخب  و  او  خلیل  و  خدا  حبیب  تو  و  مى کنى  رد  را 

باش.  شفیع  پروردگار  نزد  من  براى  آمده ام،  تو  زیارت  به  شوق  با  من،  موالى  فرزند  من  موالى  اى 

سرور  مادرت  و  اوصیاء  سرور  پدرت  و  پیامبران  سرور  جّدت  و  من،  سرور  اى 

کند  لعنت  را  شما  قاتالن  خدا  مى دهم،  قرار  شفیع  خدا  نزد  را  عالم  بانوان 

ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َخِدیَجـَة اْلُکْبرَی،  ِء، َالسَّ ْهـراٰ َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة الزَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َقِتیـَل اْبـَن  ـِهیِد، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َشـِهیَد اْبـَن الشَّ َالسَّ

َة  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ ِه، َالسَّ ِه َواْبَن َوِلــیِّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َو ِليَّ اللَّ اْلَقِتیـِل، َالسَّ

ِتـِه َعلـٰی َخْلِقِه. ـِه َواْبـَن ُحجَّ اللَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
 کٰاَة، َوأ

ـٰالَة، َوآ َتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ
َ
نَّـَك َقْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

تٰاَك اْلَیِقیـُن، َوَبَرْرَت 
َ
َه ُمْخِلصًا َحّتـٰی أ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکِر، َوَعَبـْدَت اللَّ

َوَتـُردُّ  اْلـَکٰالَم،  َتْسـَمُع  نَّـَك 
َ
أ ْشـَهُد 

َ
َوأ َك،  َعـُدوَّ َوجٰاَهـْدَت  ِلَدْیـَك،  ِبواٰ

ـِه. ـُه َواْبـُن َصِفیِّ ـِه َوَخِلیُلـُه َوَنِجیُبـُه، َوَصِفیُّ نَّـَك َحِبیـُب اللَّ
َ
َب، َوأ اْلَجـواٰ

ِه  یـٰا َمـْوٰالَي َواْبـَن َمـْوٰالَي، ُزْرُتـَك ُمْشـتٰاقًا، َفُکـْن لي َشـِفیعًا ِإَلـی اللَّ

ِد  ِبیـَك َسـیِّ
َ
یـَن، َوِبأ ِبیِّ ِد النَّ َك َسـیِّ ـِه ِبَجـدِّ ْسَتْشـِفُع ِإَلـی اللَّ

َ
دي، َوأ یـٰا َسـیِّ

ـُه قٰاِتِلیَك،  ٰال َلَعَن اللَّ
َ
َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، أ َك فٰاِطَمَة َسـیِّ مِّ

ُ
یـَن، َوِبأ اْلَوِصیِّ
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نماید  جمع  عرش  زیر  در  رحمتش  قرارگاه  در  را  شما  و  ما  خداوند  کرده اند، 

باد. اش  پاکیزه  و  پاك  خاندان  و  محّمد  حضرت  ما  سرور  بر  خدا  درود  و  کند،  لعنت  آخرین  و 

اّولین  از  را  تو  مبغضان  خداوند   و  کند،  لعنت  را  شما  به  ظالمان  خداوند  

تو  بر  که  را  کسى  خدا  کند،  لعنت  را  تو  قاتل  خدا  من،  موالى  فرزند  و  من  موالى  اى  تو  بر  سالم 

دشمن  از  الهى  درگاه  به  و  مى جویم  تقّرب  خدا  به  شما  زیارت  و  محبت  و  دوستى  به  کند،  لعنت  کرد  ظلم 

باد. شما  بر  الهى  برکات  و  رحمت  و  من  موالى  اى  شما  بر  سالم  و  مى جویم،  بیزارى  شما 

بر  سالم 

سالم  گردآمده اند،  بادـ   ایشان  بر  سالم  که  ـ  الحسین  اهللا  عبد  ابى  قبر  کنار  در  که  ارواحى 

سالم  آالیش،   و  بى عیب  عزیزان  اى  شما  بر  سالم  آلودگى،  گونه  هر  از  پاکان  اى  شما  بر 

احاطه  را  شما  قبور  اطراف  که  الهى  فرشتگان  بر  و  شما  بر  سالم  نیکان،  اى  شما  بر 

ـُه َوِإّیاُکـْم فـي ُمْسـَتَقرِّ َرْحَمِتـِه، َوَتْحـَت َعْرِشـِه، ْجَمِعیـَن، َجَمَعَنـا اللَّ
َ
أ

 ِلیَن 

 وَّ

ـُه سـٰاِلِبیَك َوُمْبِغِضیـَك، ِمـَن اْالَ ـُه ظٰاِلِمیـَك، َوَلَعـَن اللَّ َوَلَعـَن اللَّ

یَن. ِبیـَن الّطاِهِر یِّ ٍد َوآِلـِه الطَّ ِدنٰا ُمَحمَّ ـُه َعلٰی َسـیِّ ـی اللَّ یـَن، َوَصلَّ ِخِر َواْالٰ

سـپس ضریـح را ببـوس، و بـه سـوی قبـر علی بـن الحسـین7 توجـه نما، و 
اینگونـه زیـارت کـن، بگو:

ُه  ُه قٰاِتِلیـَك، َوَلَعَن اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمْوٰالَي َواْبـَن َمْوٰالَي، َلَعـَن اللَّ َالسَّ

ِه   ِإَلی اللَّ
ُ
ْبـَرأ

َ
ِتُکـْم، َوأ یـٰاَر ِتُکـْم َوِبَمَحبَّ ِه ِبِز ُب ِإَلـی اللَّ َتَقـرَّ

َ
ظٰاِلِمیـَك، ِإنِّـي أ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َمـْوٰالَي َوَرْحَمُة اللَّ ِئُکْم، َوَالسَّ ْعداٰ
َ
ِمـْن أ

ـٰالُم َعَلـی  سـپس بـرو تـا بـه قبـور شـهدا برسـی ، آنجـا بایسـت و بگـو: َالسَّ

ـٰالُم  ـٰالُم، َالسَّ ـِه اْلُحَسـْیِن َعَلْیـِه السَّ بـي َعْبِداللَّ
َ
ِح اْلُمِنیَخـِة ِبَقْبـِر أ  ْرواٰ

اْالَ

ـٰالُم  ِبیَن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا ُمَهذَّ َنـِس، َالسَّ یَن ِمـَن الدَّ َعَلْیُکـْم یـٰا طٰاِهِر

یـَن ِبُقُبوِرُکْم  ـٰالُم َعَلْیُکْم َوَعَلـی اْلَمٰالِئَکِة اْلحٰافِّ ِه، َالسَّ َر اللَّ ْبراٰ
َ
َعَلْیُکـْم یٰا أ
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دهد. خیر  پاداش  برادر  طرف  از  را  تو  خدا  و  تو  پاك  روح  بر  خدا 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  شما   بر  سالم  و  است،  مهربان تر  مهربانان  همه  از  او  که 

على،  بن  عباس  اى  تو  بر  سالم  و  القاسم،  ابا  اى  تو  بر  سالم 

بسیار  خیرخواهى  در  تو  که  مى دهم  گواهى  امیرالمؤمنین،  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

درود  نمودى،  نبرد  برادرت  دشمن  و  دشمنت  با  و  کردى  ادا  را  امانت  و  نمودى  تالش 

۱. مزار شهید : ص۱۸۷ ، مفتاح الجّنات : ۵۹۵/۲ ، منهاج العارفین : ص۴۱۷ .

ٍخ َخْیـرًا.(۱)
َ
ُه ِمـْن أ َك اللَّ ــَبِة، َوَجـزاٰ یِّ ـِه َعلـٰی ُروِحـَك الطَّ اللَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیُکـْم َوَرْحَمُة اللَّ ْرَحـُم الّراِحِمیَن، َوَالسَّ
َ
ـُه أ ِإنَّ

ب  ه ر نان8  ؤ ر د ا ز باس  رت  والی ما  زیارت 
در کتـاب «مفتـاح الجّنـات» ایـن اضافـه آمـده اسـت کـه: سـپس حضـرت 

عّبـاس7 را زیـارت مـی کنـی و مـی گویـی:

 ، ـٰالُم َعَلیَك یـٰا َعّباَس ْبـَن َعِليٍّ َبـا اْلقٰاِسـِم، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلیـَك یـٰا أ َالسَّ

ِفـي  بٰاَلْغـَت  َقـْد  نَّـَك   

َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، 

َ
أ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ُت  ِخیـَك، َفَصَلواٰ
َ
َك َوَعُدوَّ أ مٰاَنَة، َوجٰاَهْدَت َعـُدوَّ ْیـَت اْالَ دَّ

َ
ِصیَحـِة، َوأ النَّ

مؤّلـف محتـرم حفظـه الله تعالی گویـد: این زیارت با کمـی اختالف در زیارت 
روز اربعین از کتاب مصباح الزائر ص۲۸۶ ذکر شـده اسـت.
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زیارت امام حسین7 در ماه شعبان

بان م ماه  وم و   ن  روز  زیارت امام 
«در زاد المعـاد گفتـه شـده اسـت: «غسـل و زیـارت امـام حسـین7 در 
روز سـوم شـعبان مسـتحب اسـت»، و ظاهـرًا حکـم بـه اسـتحباب زیـارت امـام 
حسـین7 در این روز، به مناسـبت قول مشـهور و روایت شـده از امام زمان7 
کـه والدت امـام حسـین7 در آن روز بـوده اسـت، می باشـد؛ پـس آن حضرت 
را بـا یکـی از زیارت هـای مطلقـه کـه بهتریـن آن هـا زیـارت وارث اسـت و در 

صفحـات پیشـین ذکـر شـده، زیـارت کن.
و شـیخ طوسـی1 در مصباح روایت کرده اسـت که والدت امام حسـین7 

در روز پنجم شـعبان بوده اسـت. 
و در زاد المعـاد گفتـه اسـت: اگـر در هـر دو روز، آن حضـرت را احتیاطـًا 

زیـارت کنـی، بهتـر اسـت».(۱)

ݓ ݒ ݔ  ݐ ݓ  ݒ ݑ  ݔ ݑ ݐ ݔ ݐ ݐ
شـیخ طوسـی1 در مصبـاح المتهجـد گفتـه اسـت: بهتریـن عمـل در شـب 

نیمـه شـعبان زیـارت حضـرت ابـا عبـد اللـه الحسـین7 اسـت. 
خداش از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

کسى که قبر حضرت حسین بن على8 را سه سال پى در پى 
بدون فاصله در نیمه شعبان زیارت کند البته گناهانش آمرزیده 

شود.

۱. مفتاح الجّنات : ۵۹۶/۲ ، زاد المعاد: ص۵۲، 
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و محّمد بن مارد تمیمی روایت کرده است که امام باقر7 به ما فرمودند: 
کند،  زیارت  شعبان  نیمه  در  را  حسین7  امام  قبر  که  کسى 
گناهان او آمرزیده شود و براى او در آن سال گناهى نوشته نشود 
تا آنکه یک سال بگذرد، پس اگر در سال دوم نیز زیارت کند 

گناهان او آمرزیده شود.
هارون بن خارجه از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

هنگامى که نیمه شعبان فرا رسد منادى از افق اعلى ندا دهد: اى زائران 
امام حسین بازگردید در حالى که آمرزیده شده اید، ثواب شما و 

پاداش شما بر پروردگارتان و بر حضرت محّمد پیامبرتان مى باشد.(۱)

بان ه ماه  ن   ی زیارت امام 
سّید بن طاووس1 در مصباح الزائر از امام صادق7 روایت کرده که فرمودند:

کسى که امام حسین7 را در نیمه ماه شعبان زیارت کند خداوند 
عزیز و بلند مرتبه براى او هزار حج بنویسد.(۲)

اّمـا چـه زیارتـی در ایـن شـب خوانـده شـود؟ روایـت شـده اسـت کـه در آن 
شـب، سیدالشـهدا7 بـه همـان زیارتـی کـه آن را در اّول رجـب ذکـر کردیـم، 

زیـارت می شـود، پـس بـه آن جـا مراجعـه کنیـد و آن زیـارت را بخوانیـد.
شـب نیمه شـعبان، یکی از چهار شـبی اسـت که احیاء آن مسـتحب اسـت، و 
اعمـال ایـن شـب هـم زیاد اسـت و مـا از اعمـال آن، ان شـاء الله تعالی بـه مقدار 
کفایـت ذکـر خواهیـم کـرد، ولـی افضـل اعمـال در ایـن شـب زیـارت حضرت 

ابا عبد الله7 است، ما پیش از این به آن اشاره کردیم.(۳)

۲. بحاراألنوار: ۱۰۰/۱۰۱ ح۳۵ . ۱. مصباح المتهجد : ص۸۲۹ . 
۳. مصباح الزائر : ص۳۱۲
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بان ه  ب  ن   ی زیارت امام 
سـّید بـن طـاووس1 در اقبـال فصلـی تشـکیل داده اسـت در ذکـر فضیلـت 

زیـارت امـام حسـین7 در شـب نیمـه شـعبان و گفتـه اسـت:
روایـت کردیـم بـه سـند خودمـان بـه محّمـد بـن احمـد بـن داود قّمـی کـه بر 
شایسـتگی و علـم و عدالتـش اتفـاق دارنـدـ  خداوند او را غریـق رحمت خویش 
سـازد ـ بـه سـند او به حسـن بـن محبـوب، و او از ابو حمـزه ثمالـی روایت کرده 

اسـت کـه گفـت: از حضـرت علی بن الحسـین8 شـنیدم کـه فرمودند:
او  با  پیامبر  هزار  چهار  و  بیست  و  صد  دارد  دوست  که  کسى 
مصافحه کنند باید در شب نیمه شعبان امام حسین7 را زیارت 
کند. همانا فرشتگان و ارواح پیامبران از خداوند اجازه مى خواهند 
به  خوشا  مى شود.  داده  اجازه  آن ها  به  و  حضرت  آن  زیارت  در 
حال کسى که با آن ها مصافحه کند و آن ها با او مصافحه کنند، 
از آنان پنج تن اولو العزم هستند که عبارتند از نوح و ابراهیم و 
موسى و عیسى و حضرت محّمد ـ درود خدا بر ایشان و بر همۀ 

آنان باد ـ .
چون  فرمودند:  شده اند؟  نامیده  العزم  اولوا  چرا  کردم:  عرض 
رسالت آن ها جهانى بوده و به شرق و غرب عالم و جن و انس 

مبعوث شده اند.
و نیـز روایـت کرده ایـم از محّمـد بـن داود قمـی، بـه سـند او از ابـن ابی عمیر 
ـ کـه ماننـد او در زمـان او نبـوده اسـت ـ از معاویـة بـن وهب ـ بنـده صالحی که 
زهـد و فضیلـت او سـتودنی اسـتـ  و او از امـام صـادق7 روایـت کرده اسـت 

کـه فرمودند:



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ

۷۲۴

۱. اقبال : ص۲۲۵ .                
۲ . مزار مفید : ص۵۰ ، کامل الزیارات : ص۳۱۹ ح۶ ، بحار االنوار: ۹۰/۱۰۱ ح۲۴ .

روز اول ماه شعبان که فرا مى رسد منادى از عرش فریاد بر مى آورد:
نیمه  شب  در  حسین7  امام  زیارت  حسین،  امام  میهمانان  اى 
شعبان را از دست ندهید ـ یعنى این چند روز را صبر کنید تا شب 
نیمه برسد و آن را درك کنید ـ اگر مى دانستید چه خیرى در آن 

است یک سال انتظار مى کشیدید تا نیمه ماه شعبان برسد.(۱)

بان ه ماه  ن زیارت  دن  ع  ی 
ب   یک سال د  و  ب   و 

شـیخ مفیـد1 در کتاب مـزار خویش از یونـس بن ظبیان روایت کرده اسـت 
کـه گفت: امام صـادق7 فرمودند:

کسى که حضرت حسین بن على8 را در نیمه شعبان و شب 
براى  خداوند  کند،  زیارت  سال  یک  در  عرفه  شب  و  فطر  عید 
او هزار حج و هزار عمره قبول شده بنویسد و هزار حاجت از 

حوائج دنیا و آخرت او را برآورده سازد.(۲)

بان از راه دور ه  ن   (۲۰) زیارت امام 
عالمه مجلسی1 در زاد المعاد گفته است: 

کمتریـن حـّد زیـارت آن حضـرت بـه ایـن تحقـق پیدا می کنـد که بـاالی بام 
یـا بـه فضـای باز و وسـیعی بـروی و به طرف راسـت و چـپ و به آسـمان نگاهی 

کنـی و بـا انگشـت بـه طرف راسـت قبله اشـاره کنـی و بگویی:

۱۶۰ 
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۱. زاد المعاد : ص۵۹ .

ُقُلـوُب  َحِیَیـْت  َحیٰاِتـَك  ِبَرجـٰاِء  َبـْل  ُتِمـْت،  َوَلـْم  ُقِتْلـَت  نَّـَك 
َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ َالسَّ

و اگـر یکـی از زیارت هـای مفصل خوانده شـود بهتـر خواهد بـود، و از آن ها 
زیارت وارث اسـت.(۱)

مؤّلـف محتـرم گویـد: ایـن زیـارت از زیـارات مطلقـه اسـت اگر چـه عالمه 
مجلسـی1 آن را در اعمـال نیمـه شـعبان ذکر کـرده ولی نگفته اسـت که به نیمه 

شـعبان اختصاص دارد.

بان ه  ب  ن   ای امام  (۲۱) زیارت دوم 
کفعمـی1 در بلـد االمیـن در مـورد زیـارت نیمه شـعبان گفته اسـت: از امام 

صادق7 روایت شـده اسـت کـه در مورد زیـارت امام حسـین7 فرمودند: 
در کنار قبر مى ایستى و مى گویى:

َهـا اْلَعْبـُد الّصاِلـُح  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِه اْلَعِلـيِّ اْلَعِظیـِم، َوالسَّ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ُبِنـي ِإَلْیَك فـي َیْوِم َشـفٰاَعِتَك،  ي َلـَك ُیَقرِّ ُعـَك َشـهٰاَدًة ِمنِّ َودِّ
َ
، َوأ  ِکـيُّ

الـزَّ

زنده اند  تو  حیات  به  شیعیانت  قلوب  بلکه  نمردى،  و  شدى  کشته  که  مى دهم  شهات 

خدا، رسول  پسر  اى  شما  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  شما  بر  سالم 

شما. بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  سالم 

بنده  اى  تو  بر  سالم  و  است،  عظمت  با  و  مرتبه  بلند  که  است  خداوندى  سزاوار  سپاس  و  حمد 

شفاعتت،  روز  در  شود  شما  به  من  تقرب  باعث  که  مى نهم  ودیعه  به  برایت  من  از  شهادتى  پاك،  صالح 

۱۶۱ 
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و شهادت مى دهم که تو نور خدا هستى نورى که خاموش نشده و هرگز خاموش نخواهد شد و تو وجه 

توست،  پاك  تربت  تربت،  این  که  مى دهم  شهادت  و  شد  نخواهد  نابود  هرگز  و  نشده  نابود  که  هستى  خدا 

بدارد  عزیز  را  تو  آنکه  قسم  خدا  به  است،  تو  قتلگاه  قتلگاه،  این  و  تو،  صفاى  با  حرم  حرم،  این  و 

نزد  من  براى  است  شهادتى  این   ، نگردد  مغلوب  هرگز  تو  یاور  قسم  خدا  به  و  نشود،  ذلت  دچار 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  شوم،  روح  قبض  محضرت  در  که  روزى  تا  تو 

یافته اند. را  راه  تو  سوى  به  جویندگان  نورت  پرتو  در  و 

ِشـیَعِتَك، َوِبِضیـٰاِء ُنـوِرَك اْهَتـدَی الّطاِلبُـوَن ِإَلْیـَك.

َبـدًا، َوأنَّـَك َوْجُه 
َ
 أ
ُ
 َوٰال ُیْطَفـأ

ُ
ـِذي َلـْم ُیْطَفـأ ـِه الَّ نَّـَك ُنـوُر اللَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

َبُتَك،  َبُة ُتــْر ْر نَّ ٰهـِذِه التُّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َبدًا، َوأ

َ
ـِذي َلْم ُیْهِلـْك َوٰال ُیْهَلـُك أ ـِه الَّ اللَّ

ـُه  َوٰهـَذا اْلَحـَرَم َحَرُمـَك، َوٰهـَذا اْلَمْصـَرَع َمْصـَرُع َبَدِنـَك، ٰال َذِلیـَل َواللَّ

ـُه نٰاِصـُرَك، ٰهـِذِه َشـهٰاَدٌة لـي ِعْنـَدَك ِإلـٰی َیـْوِم  َك، َوٰال َمْغُلـوَب واللَّ ُمِعـزُّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ َقْبـِض ُروِحـي ِبَحْضَرتِـَك، َوالسَّ

و در شـب نیمـه شـعبان زیـارت حضـرت مهـدی عّجـل اللـه تعالـی فرجـه، 
مناسـب اسـت، زیـرا شـب والدت بـا سـعادت آن حضـرت اسـت.(۱)

[مرحـوم عالمـه مجلسـی1 در بحاراالنـوار گفته اسـت: بعید نیسـت که این 
زیـارت از زیارت هـای مطلقه باشـد:].

۱. مفتاح الجّنات : ۵۹۸/۲ ، هدیة الزائرین وبهجة الناظرین : ص۱۴۵ ، منهاج العارفین : ص۴۱۸. 
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عالم. بانوان  سرور  زهرا،  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

پیامبران،  خاتم  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

اوصیاء،  سرور  فرزند  اى  تو  بر  سالم  رسوالن،  سرور  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

على،  بن  حسین  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

َدِة ِنسٰاِء اْلعٰاَلِمیَن. ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن فٰاِطَمَة َسـیِّ َالسَّ

ب  بان و اول ماه ر ݔ  ݐ ݓ  ݒ ݔ   ݑ   ݔ (۲۲) ݐ
امـام  زیـارت  بـرای  داده  تشـکیل  فصلـی  اقبـال  در  طـاووس1  بـن  سـید 

اسـت:  گفتـه  آنـگاه  و  شـعبان،  نیمـه  در  حسـین7 
این زیارت، از زیارت هایی است که حضرت اباعبد الله7 در اول ماه رجب 
نیـز بـدان زیارت می شـود و ما ذکـر آن را مؤّخر نمودیم در این شـب زیرا عظمت 
آن بیشـتر اسـت، پس در جایگاهی که شـرافت بیشـتری دارد آن را ذکر نمودیم:

پـس هـرگاه اراده نمـودی آن را، غسـل کن و پاک تریـن لباس خود 
را بپـوش، و در کنـار درب بارگاه آن حضرت در مقابل قبله بایسـت 
و بـر سـرور مـا حضـرت رسـول خـدا و امیرالمؤمنیـن و حضـرت 
فاطمـه و امـام حسـن و امام حسـین و امامـان از ذریـه آن حضرت ـ 

کـه درود خـدا بـر او و بـر همـۀ آنـان بادـ  سـالم کن.
سـپس وارد حـرم مطهـر شـو در کنـار ضریـح مّنـور بایسـت و صـد 

مرتبـه تکبیـر بگـو، و آنـگاه بگو:
یَن،  ِبیِّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن خٰاَتـِم النَّ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

یَن،  ِد اْلَوِصیِّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َسیِّ ِد اْلُمْرَسِلیَن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َسیِّ َالسَّ

، ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحَسـْیَن ْبـَن َعِليٍّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

۱۶۲ 
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و  خدا  برگزیده  اى  تو  بر  سالم  او،  ولى  فرزند  و  خدا  ولى  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  او،  حجت  فرزند  و  خدا  حجت  اى  تو  بر  سالم  او،  برگزیده  فرزند 

او. نماینده  فرزند  و  خدا  نماینده  اى  تو  بر  سالم  او،  حبیب  فرزند  و  خدا  حبیب  اى 

وارث  اى  تو  بر  سالم  شده،  نوشته  کتاب  خزانه دار  اى  تو  بر  سالم 

سالم  رحمان،  خداوند  امین  اى  تو  بر  سالم  زبور،  و  انجیل  و  تورات 

سالم  دین،  ستون  اى  تو  بر  سالم  قرآن،  شریک  اى  تو  بر 

الهى،  علم  صندوق  اى  تو  بر  سالم  جهانیان،  پروردگار  حکمت  باب  اى  تو  بر 

خداوند. سّر  جایگاه  اى  تو  بر  سالم 

است،  نشده  گرفته  او  خون  انتقام  که  مانده اى  تنها  اى  و  او،  خون  فرزند  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم 

گزیده اند. اقامت  آنجا  در  و  آمده  فرود  سرایت  در  بر  که  ارواحى  بر  و  تو  بر  سالم 

تو  سوگ  و  عظیم،  بسیار  تو  مصیبت  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  فداى  به  جانم  و  مادرم  و  پدر 

ِه  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َصِفيَّ اللَّ ِه، َالسَّ ِه َواْبَن َولِــیِّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َوليَّ اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِتِه، َالسَّ ِه َواْبـَن ُحجَّ ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ُحجَّ ـِه، َالسَّ َواْبـَن َصِفیِّ

ِه َواْبَن َسـفیِرِه. ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َسـفیَر اللَّ ِه َواْبـَن َحِبیِبِه، َالسَّ یـٰا َحِبیـَب اللَّ

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا خٰاِزَن اْلِکتٰاِب اْلَمْسـُطوِر، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم  ْحمٰاِن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َاِمیـَن الرَّ ُبـوِر، َالسَّ ْنِجیـِل َوالزَّ ِة َواْالِ ـْوراٰ التَّ

ـٰالُم  یـِن، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َعُمـوَد الدِّ یَك اْلُقـْرآِن، َالسَّ َعَلْیـَك یـٰا َشـِر

ِه،  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َعْیَبـَة ِعْلِم اللَّ َعَلْیـَك یٰا بـٰاَب ِحْکَمـِة َربِّ اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ

ِه. ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمْوِضـَع ِسـرِّ اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِه واْبَن ثـٰاِرِه َواْلِوْتـَر اْلَمْوُتوِر، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ثـٰاَر اللَّ َالسَّ

نٰاَخـْت ِبَرْحِلَك.
َ
ـْت ِبِفنٰاِئَك، َوأ ِتي َحلَّ ِح الَّ  ْرواٰ

َوَعَلـی اْالَ

ـِه، َلَقـْد َعُظَمـِت اْلُمِصیَبُة،  ـي وَنْفِسـي یـٰا أبـٰا َعْبِداللَّ ْنـَت َوُامِّ
َ
ِبـي أ

َ
ِبأ
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ـَر َحَرُمَك. ْنـَت ِفیهٰا، َوُطهِّ
َ
ْرٌض أ

َ
ـَرْت أ اْلِبـٰالُد، َوُطهِّ

ًة  ـُه ُامَّ ْسـٰالِم، َفَلَعَن اللَّ ْهِل اْالِ
َ
ـُة ِبَك َعَلْینـٰا، وَعلٰی َجِمیـِع أ یَّ ِز ـِت الرَّ وَجلَّ

ًة  ـُه ُامَّ ْهـَل اْلَبْیـِت، َوَلَعـَن اللَّ
َ
ْلـِم َواْلَجـْوِر َعَلْیُکـْم أ سـٰاَس الظُّ

َ
َسـْت أ سَّ

َ
أ

ـُه ِفیهٰا. َبُکُم اللَّ ِتـي َرتَّ ِتِبُکُم الَّ َلْتُکـْم َعـْن َمراٰ َدَفَعْتُکـْم َعـْن َمقٰاِمُکـْم، َوَازاٰ

ْت  ْشـَهُد َلَقـِد اْقَشـَعرَّ
َ
ـِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـي َوَنْفِسـي یـٰا أ ْنـَت َوُامِّ

َ
ِبأبـي أ

ـمٰاُء َواْالَْرُض  ـِة اْلَخٰالِئـِق، وَبَکْتُکُم السَّ ِظلَّ
َ
ـُة اْلَعـْرِش َمَع أ ِظلَّ

َ
ِلِدمٰاِئُکـْم أ

ِه.  ـُه َعَلْیَك َعَدَد مٰا فـي ِعْلِم اللَّ ی اللَّ َوُسـّکاُن اْلِجنـٰاِن َواْلَبـرِّ َواْلَبْحِر، َصلَّ

ِه، ِإْن کٰاَن َلـْم ُیِجْبَك َبَدني ِعْنَد اْسـِتغٰاَثِتَك، َوِلسـٰاني  ِعـَي اللَّ ْیـَك داٰ َلبَّ

نٰا  بِّ جٰابَـَك َقْلِبي َوَسـْمِعي َوَبَصِري، (ُسـْبحٰاَن َر
َ
ِعْنـَد اْسـِتْنصٰاِرَك، َفَقـْد أ

نـٰا َلَمْفُعوًال)(۱). بِّ ِإْن کٰاَن َوْعـُد َر

ـَرْت ِبَك  ٍر، َفُطهِّ ٌر، ِمـْن ُطْهٍر طٰاِهـٍر ُمَطهَّ نَّـَك ُطْهٌر طٰاِهـٌر ُمَطهَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

تو شهرها پاك و زمینى که تو در آن هستى و حرم شریف تو پاك است.

که  را  مردمى  کند  لعنت  خدا  پس  است،  سنگین  و  گران  بسیار  اسالم  اهل  همه  بر  و  ما  بر 

جایگاه  از  را  شما  که  را  مردمى  کند  لعنت  خدا  و  نهادند،  بنا  بیت  اهل  شما  بر  را  بیداد  و  ستم  اساس 

راندند. بود،  داده  قرار  مرتبه ها  آن  در  را  شما  خداوند  که  درجاتى  و  مرتبه ها  از  و  کردند،  دور  خود 

خون  براى  که  مى دهم  گواهى  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  فداى  به  جانم  و  مادرم  و  پدر 

ساکنان  و  زمین  و  آسمان  و  درآمد،  لرزه  به  خالیق  اظّله  همراه  به  عرش  اظّله  شما 

است. خداوند  علم  در  آنچه  عدد  به  تو  بر  خدا  درود  گریست،  شما  بر  دریا  و  خشکى  و  بهشت 

من  زبان  و  دادخواهى ات  هنگام  در  بدنم  را  تو  اگر  حق،  سوى  به  خلق  کننده  دعوت  اى  لّبیک 

در هنگام یارى طلبى ات پاسخ نداد، قلب و گوش و دیده ام تو را پاسخ گفت: «پاك و منزه است پروردگار 

است». عملى  او  وعدة  تردید  بدون  و  ما 

سبب  به  و  پاکى  تو  مطهر،  و  پاك  و  پاکى  عین  از  مطّهرى،  و  پاك  و  پاکى  عین  تو  که  مى دهم  گواهى 

۱. سورۀ اسراء، آیه۱۰۸.
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نََّك صٰاِدٌق 
َ
َمْرَت ِباْلِقْسـِط واْلَعْدِل، وَدَعـْوَت ِإَلْیِهمـٰا، َوأ

َ
نَّـَك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

 ْرِض.

ـِه ِفـي اْالَ نَّـَك ثـٰاُر اللَّ
َ
یـٌق َصَدْقـَت ِفیمـٰا َدَعـْوَت ِإَلْیـِه، َوأ ِصدِّ

ـِه، وَعْن  َك َرُسـوِل اللَّ ـِه، وَعْن َجـدِّ ْغـَت َعـِن اللَّ نَّـَك َقـْد َبلَّ
َ
َوَاْشـَهُد أ

ِخیـَك اْلَحَسـِن، وَنَصْحـَت وجٰاَهْدَت في 
َ
ِبیـَك أِمیِراْلُموِمِنیـَن، وَعـْن أ

َ
أ

ُه  َك اللَّ تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َفَجـزاٰ
َ
ـَه ُمْخِلصـًا َحّتـٰی أ ـَك، َوَعَبـْدَت اللَّ بِّ َسـِبیِل َر

َم َتْسـِلیمًا. ـُه َعَلْیَك، وَسـلَّ ـی اللَّ ِء الّسـاِبِقیَن، وَصلَّ َخْیـَر َجـزاٰ

ٍد، َوَصلِّ َعَلی اْلُحَسـْیِن اْلَمْظُلوِم،  ٍد وآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

ِکَیًة  بٰاِت، َصـٰالًة نٰاِمَیـًة زاٰ ِت، َوَاِسـیِر اْلُکُر ِشـیِد، َقِتیـِل اْلَعَبـراٰ ـِهیِد الرَّ َالشَّ

َحٍد 
َ
ْیَت َعلـٰی أ ْفَضـَل مـٰا َصلَّ

َ
ُلهـٰا َو ٰال َیْنَفـُد آِخُرهـٰا، أ  وُّ

َ
ُمبٰاَرَکـًة، َیْصَعـُد أ

ْنِبیٰاِئـَك اْلُمْرَسـِلیَن، یٰا ِإَلـَه اْلعٰاَلِمیَن.
َ
ْوٰالِد أ

َ
ِمـْن أ

  سـپس ضریـح را ببـوس و گونـه راسـت و چپ خود را بـر آن نه و 
اطـراف ضریـح طواف کن و ببـوس آن را از چهـار جانبش.

گواهى مى دهم که تو به عدل و داد امر فرمودى و مردم را به آن دو فراخواندى، و تو راست گو و بسیار 

هستى. زمین  در  خدا  خون  تو  همانا  و  آن،  سوى  به  فراخواندى  آنچه  در  گفتى  راست  هستى،  راستگو 

طرف  از  و  خدا  رسول  جّدت  طرف  از  و  نمودى  تبلیغ  خداوند  طرف  از  تو  که  مى دهم  گواهى  و 

در  و  نمودى  نصیحت  و  کردى  رسانى  پیام  حسن7،  امام  برادرت  طرف  از  و  امیرالمؤمنین  پدرت 

بهتر  خداوند  کردى،  وداع  را  فانى  دار  تا  نمودى  پرستش  خالصانه  را  خدا  و  کردى  جهاد  خدا  راه 

باد. تو  بر  فراوان  سالم  و  خداوند  درود  و  دهد  پاداش  تو  به  پیشینیان  پاداش  از 

ستمدیده  حسین  بر  فرست  درود  و  فرست،  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا 

پاك  و  بالنده  درودى  اندوه ها،  اسیر  و  اشک ها  کشته  رشید،  شهید 

اولیائت  از  یکى  بر  که  درودى  از  برتر  آن،  آخر  نیابد  پایان  و  آن  ابتداى  رود  باال  مبارك،  و 

عالمیان. پروردگار  اى  فرستاده اى،  خود  مرسل  پیامبران  فرزندان  و 
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َك  ِخیـَك، َوُامِّ
َ
َك َوأ ِبیـَك، َوَعمِّ

َ
َك َوأ ِفِقي َجـدِّ ِفِقیـَك، َوُمراٰ ُمٰالِقیـَك َوُمراٰ

سـپس بـرو و در کنـار ضریـح حضـرت علـی بن الحسـین8 در 
مقابـل قبلـه بایسـت و بگو:

ْنِبیٰاِئِه اْلُمْرَسـِلیَن، 
َ
ِبیَن َوأ ـٰالُم ِمْن َمٰالِئَکِتِه اْلُمَقرَّ ِه، َوالسَّ ـٰالُم ِمَن اللَّ َالسَّ

ِت  ـمٰاواٰ السَّ ْهـِل 
َ
أ ِمـْن  طٰاَعِتـِه  ْهـِل 

َ
أ وَجِمیـِع  الّصاِلِحیـَن،  َوِعبـٰاِدِه 

ـِه وَبَرکٰاُتُه. ، َوَرْحَمُة اللَّ ِه اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ بي َعْبِداللَّ
َ
َواْالََرِضیـَن، َعلٰی أ

ِهیَم  َل َقِتیٍل ِمْن َنْسـِل َخْیِر َسـِلیٍل ِمْن ُسـٰالَلِة ِإْبراٰ  وَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ـُه  ِبیـَك ِإْذ قـٰاَل ِفیـَك: «َقَتـَل اللَّ
َ
ـُه َعَلْیـَك َوَعلـٰی أ ـی اللَّ اْلَخِلیـِل. َصلَّ

ْحمـٰاِن، َوَعَلـی اْنِتهـٰاَك ُحْرَمِة  ُهـْم َعَلی الرَّ
َ
ْجَرأ

َ
َقْومـًا َقَتُلـوَك، یـٰا ُبَنيَّ مـٰا أ

ْنیٰا َبْعـَدَك اْلَعفٰا». ُسـوِل، َعَلی الدُّ الرَّ

ـُه َعلـٰی قٰاِتِلیَك،  ِمیِنـِه، َحَکَم اللَّ
َ
ـِه َواْبـُن أ ِة اللَّ نَّـَك اْبـُن ُحجَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِمـْن  اْلِقیاَمـِة  َیـْوَم  ـُه  اللَّ َوَجَعَلَنـا  َمِصیـرًا،  َوسـٰاَئْت  ـَم  َجَهنَّ َوَاْصٰالُهـْم 

مظلومه  مادر  و  برادرت  و  عمویت  و  پدرت  و  جّدت  همراهان  و  تو  همراهان  و 

مرسل  پیامبران  و  مقّرب  فرشتگان  سالم  و  خدا  سالم 

آسمان ها  اهل  از  او  اطاعت  اهل  تمام  و  شایسته  بندگان  و 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  على  بن  حسین  اهللا  عبد  ابا  حضرت  بر  زمین  و 

خلیل،  ابراهیم  دودمان  و  سالله  از  فرزند  بهترین  نسل  از  شهید  اولین  اى  تو  بر  سالم 

را قومى  بکشد  خداوند  فرمود:  تو  درباره  که  بزرگوارت  پدر  بر  و  تو  بر  خدا  درود 

نسبت  حرمتى  بى  بر  و  نمود  جرى  رحمان  خداوند  به  نسبت  را  آن ها  چیز  چه  پسرم  اى  کشتند،  را  تو  که   

دنیا،  سر  بر  خاك  تو  از  بعد  خدا9  رسول  به 

آن ها  و  تو  قاتالن  بر  کند  حکم  خدا  هستى،  او  امین  فرزند  و  خدا  حجت  فرزند  تو  که  مى دهم  گواهى 

کنندگان مالقات  از  قیامت  روز  را  ما  دهد  قرار  خداوند  و  است،  بدجایگاهى  و  گرداند  جهنم  وارد  را 
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خدا  از  و  مى جویم،  بیزارى  جنگیدند  تو  با  و  کشتند  را  تو  که  آن ها  از  خداوند  درگاه  به  مطّهرت.  پاك 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  مى نمایم،  درخواست  جاودان  سراى  در  را  بودن  شما  با 

فرزند  جعفر،  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  فرزند  عباس  بر  سالم 

بر  سالم  امیرالمؤمنین،  فرزند  اهللا  عبد  بر  سالم  امیرالمؤمنین، 

امیرالمؤمنین:.  فرزند  عثمان  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  فرزند  بکر  ابى 

فرزند  بکر  ابى  بر  سالم  حسن،  امام  فرزند  قاسم  بر  سالم 

حسن:. امام  فرزند  اهللا  عبد  بر  سالم  حسن،  امام 

سالم  طالب،  ابى  بن  جعفر  فرزند  اهللا  عبد  فرزند  محّمد  بر  سالم 

سالم  عقیل،  فرزند  الرحمان  عبد  بر  سالم  عقیل،  فرزند  جعفر  بر 

ابوسعد  فرزند  محّمد  بر  سالم  عقیل،  بن  مسلم  فرزند  اهللا  عبد  بر 

طالب. ابى  بن  جعفر  بن  اهللا  عبد  فرزند  عون  بر  سالم  عقیل،  فرزند 

ُل 
َ
ْسـأ

َ
ْن َقَتَلَك َوقٰاَتَلَك، َوأ ِه ِممَّ ْبـَرُء ِإَلی اللَّ

َ
َرِة، أ اْلَمْظُلوَمـِة الّطاِهَرِة اْلُمَطهَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمُة اللَّ ِر اْلُخُلوِد، َوالسَّ ِفَقَتُکـْم فـي داٰ ـَه ُمراٰ اللَّ

ـٰالُم َعلـٰی َجْعَفـِر ْبِن  ِمیِراْلُموِمِنیـَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلـی اْلَعّبـاِس ْبـِن أ َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی  ِمیِراْلُموِمِنیَن، َالسَّ
َ
ـِه ْبـِن أ ـٰالُم َعلـٰی َعْبِداللَّ ِمیِراْلُموِمِنیـَن، َالسَّ

َ
أ

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن. 
َ
ـٰالُم َعلـٰی ُعْثمـٰاَن ْبـِن أ ِمیِراْلُموِمِنیَن، َالسَّ

َ
أبـي َبْکـِر ْبـِن أ

ِبـي َبْکـِر ْبـِن 
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ ـٰالُم َعَلـی اْلقٰاِسـِم ْبـِن اْلَحَسـِن، َالسَّ َالسَّ

اْلَحَسـِن. ْبـِن  ـِه  َعْبِداللَّ َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ اْلَحَسـِن، 

ـٰالُم  ِبي طٰاِلٍب، َالسَّ
َ
ِه ْبِن َجْعَفـِر ْبِن أ ِد ْبِن َعْبـِد اللَّ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ َالسَّ

ـٰالُم  ْحمـٰاِن ْبِن َعِقیٍل، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َعْبِدالرَّ َعلـٰی َجْعَفـِر ْبـِن َعِقیٍل، َالسَّ

ِبي َسـْعِد 
َ
ِد ْبِن أ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ ـِه ْبِن ُمْسـِلِم ْبِن َعِقیٍل، َالسَّ َعلـٰی َعْبِداللَّ

ِبـي طٰاِلٍب. 
َ
ِه ْبـِن َجْعَفِر ْبِن أ ـٰالُم َعلـٰی َعْوِن ْبـِن َعْبِداللَّ ْبـِن َعِقیٍل، َالسَّ
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۱. سورۀ آل عمران، آیه ۱۴۶ .

شهادت  و  هستید  آخرت  و  دنیا  در  شهیدان  سرور  و  برگزیدگان  شما  که  مى دهم  شهادت 

شکر  اهل  اى  شما  بر  سالم  مصطفى،  بیت  اهل  اى  شما  بر  سالم 

بال  و  حق  اهل  از  الهى  مردان  و  پروردگار  یاران  اى  شما  بر  سالم  رضا.  و 

خدا. راه  در  آگاهى  و  بصیرت  با  کنندگان  جهاد  و 

الهى  مردان  او  همراه  که  پیامبر  بسیار  «چه  فرموده:  خداوند  که  طور  همان  شما  که  مى دهم  شهادت 

زیادى نبرد کردند و در برابر سختى هایى که دچار شدند در راه خدا مقاومت کردند و سست و ناتوان نشدند 

نکردید درماندگى  و  ناتوانى  اظهار  شما  و  مى دارد»  دوست  را  صابران  خدا  و  ننمودند  درماندگى  اظهار  و 

خداوند. کامل  کلمه  و  او  یارى  و  حق  راه  در  نمودید  مالقات  را  خدا  تا 

سوگند،  خدا  به  شدید  رستگار  او،  فراوان  سالم  و  شما  جان  و  جسم  بر  خدا  درود 

الهى که هرگز  وعده هاى  شما را به  مى رسیدم. بشارت باد  شما بودم و به رستگارى  دوست داشتم من نیز با 

تخلفى در آن نیست و خداوند هرگز خالف وعده عمل نمى کند.

ِخَرِة، َوَاْشـَهُد  ْنیٰا َواْالٰ ـَهدآِء ِفي الدُّ َجبٰاُء، َوسـٰاَدُة الشُّ ـُکْم النُّ نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ـْکِر  ْهَل الشُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم أ ْهـَل َبْیـِت اْلُمْصَطفَی، َالسَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ َالسَّ

اْلَحـقِّ  ْهـِل 
َ
أ ِمـْن  َوِرجٰاِلـِه  ـِه  اللَّ َاْنصـٰاَر  یـٰا  َعَلْیُکـْم  ـٰالُم  َالسَّ ضـٰا.  َوالرِّ

َواْلَبْلـوٰی، َواْلُمجٰاِهِدیـَن َعلـٰی َبِصیـَرٍة فـي َسـِبیِلِه. 

ْن ِمـْن َنِبیٍّ قٰاَتـَل َمَعُه   یِّ
َ
: (َوَکأ ُه َعـزَّ وَجـلَّ ـُکْم َکمـٰا قـٰاَل اللَّ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ـِه َومـٰا َضُعُفـوا َو صٰاَبُهـْم فـي َسـِبیِل اللَّ
َ
وَن َکِثیـٌر َفمـٰا َوَهُنـوا ِلمـٰا أ یـُّ بِّ ِر

یـَن)(۱)، َفمـٰا َضُعْفُتـْم َوَما اْسـَتَکْنُتْم  ـُه ُیِحـبُّ الّصاِبِر َمـا اْسـَتکٰاُنوا َواللَّ

ِة. ـِه الّتامَّ ـَه َعلـٰی َسـِبیِل اْلَحـقِّ َوَنْصـِرِه، َوَکِلَمـِة اللَّ َحّتـٰی َلِقیُتـُم اللَّ

ِه  َم َتْسـِلیمًا، َوُفْزُتـْم َواللَّ ِنُکْم، َوَسـلَّ ْبداٰ
َ
ِحُکـْم َوأ ْرواٰ

َ
ُه َعلـٰی أ ـی اللَّ َصلَّ

ِه  ِعیـِد اللَّ ْبِشـُروا ِبَمواٰ
َ
ّنـي ُکْنـُت َمَعُکـْم َفَاُفـوَز َفـْوزًا َعِظیمـًا، أ

َ
َلـَوَدْدُت أ

ـُه ٰالُیْخِلـُف اْلِمیعٰاَد. تـي ٰال ُخْلـَف َلهـٰا، ِإنَّ الَّ
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شما  شدید،  کشته  خدا  رسول  روش  و  راه  بر  و  کردید  جهاد  خدا  راه  در  شما  که  مى دهم 

هستید.  او  رسول  یاران  و  خدا  یاران  شما  که  مى دهم  گواهى  هستید،  مجاهد  و  گیرنده  الپیشى 

خدا را حمد و سپاس که به وعده اش دربارة شما وفا نمود و نشان داد به شما آنچه را دوست مى دارید و سالم بر 

شما و رحمت خدا و برکات  او.

بن  حر  بر  سالم  حنفى،  اهللا  عبد  بن  سعید  بر  سالم 

حبیب  بر  سالم  قین،  بن  زهیر  بر  سالم  ریاحى،  یزید 

بن  برعقبة  سالم  عوسجه،  بن  مسلم  بر  سالم  مظاهر،،  بن 

خضیر. بن  بریر  بر  سالم  سمعان، 

هالل،  بن  نافع  بر  سالم  عمیر،  بن  اهللا  عبد  بر  سالم 

جعفى، مفضل  بن  منذر  بر  سالم 

ْنُتُم 
َ
ـِه، أ ـِه، َوُقِتْلُتـْم َعلٰی ِمْنهٰاِج َرُسـوِل اللَّ ـُکْم جٰاَهْدُتـْم في َسـِبیِل اللَّ نـَّ

َ
أ

ْنصـٰاُر َرُسـوِلِه، 
َ
ـِه َوأ ْنصـٰاُر اللَّ

َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
الّسـاِبُقوَن َواْلُمجٰاِهـُدوَن، أ

ـٰالُم َعَلْیُکْم  وَن، َوالسَّ ُکـْم مٰا ُتِحبُّ راٰ
َ
ذي َصَدَقُکـْم َوْعَدُه، َوأ ـِه الَّ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه.(۱) َوَرْحَمـُة اللَّ

سپس التفاتی نما و بر شهدا سالم کن و بگو: 
ـٰالُم َعلـٰی ُحـرِّ ْبـِن  ـِه اْلَحَنفـي، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َسـِعیِد ْبـِن َعْبِداللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َحِبیِب  ـٰالُم َعلـٰی ُزَهْیـِر ْبـِن اْلَقْیـِن، َالسَّ یٰاحـي، َالسَّ یـِد الرِّ َیِز

ـٰالُم َعلـٰی َعَقَبِة ْبِن  ـٰالُم َعلٰی ُمْسـِلِم ْبِن َعْوَسـَجِة، َالسَّ ْبـِن َمظٰاِهـٍر، َالسَّ

ْیـِر ْبـِن ُخَضْیٍر،  ـٰالُم َعلـٰی ُبَر َسـْمعٰاَن، َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی نٰاِفـِع ْبـِن ِهـٰالٍل،  ـِه ْبـِن ُعَمْیـِر، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َعْبِداللَّ َالسَّ

ـِل اْلُجْعفـي،  ـٰالُم َعلـٰی ُمْنـِذِر ْبـِن اْلُمَفضَّ َالسَّ

۱. إقبال األعمال : ص۲۲۷ ، مصباح الزائر: ص۲۹۱ .
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ـٰالُم َعلٰی َنِعیِم ْبـِن َعْجٰالِن،  اْلعٰاِئـذي، َالسَّ

ِبـي َثمٰاَمِة 
َ
ـٰالُم َعلـٰی أ ْنصـٰاري، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی ُعَمـِر ْبِن ُقْرَظـِة اْالَ َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی  ِبـي َذرِّ اْلَغّفـاري، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعلـٰی َجـْوٍن َمْولَی أ الّصاِئـدي، َالسَّ

اْالَْزدي،  ـِه  َعْبِداللَّ ْبـِن  ْحمـٰاِن  َعْبِدالرَّ

َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ ُعـْرَوِة،  اْبَنـْي  ـِه  َوَعْبِداللَّ ْحمـٰاِن  َعْبِدالرَّ َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ

ـِه اْلحٰاِئـِري،  ـٰالُم َعلـٰی مٰاِلـِك ْبـِن َعْبِداللَّ َسـْیِف ْبـِن اْلحـٰاِرِث، َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی قٰاِسـِم ْبِن  ـْیبٰاني، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َحْنَظَلـِة ْبـِن َسـْعٍد الشَّ َالسَّ

 ، ـٰالُم َعلـٰی ِبْشـِر ْبـِن َعْمـِرو اْلَحْضَرِمـيِّ اْلحـٰاِرِث اْلکٰاِهِلـي، َالسَّ

ـٰالُم َعَلـی َحّجاِج ْبِن  ـٰالُم َعلٰی عٰاِبِس ْبِن َشـِبیِب الّشـاِکِري، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی َعْمـِرو ْبِن َخَلٍف َوَسـِعیٍد َمْوٰالُه،  َمْسـُروِق اْلُجْعفي، َالسَّ

ِه  ـٰالُم َعلٰی َمْجَمِع ْبـِن َعْبِداللَّ ـٰالُم َعلٰی َحّسـاِن ْبِن اْلحـٰاِرِث، َالسَّ َالسَّ

عجالن،  بن  نعیم  بر  سالم  عائذى، 

بر  سالم  غفارى،  ابوذر  غالم  جون  بر  سالم  صائدى، 

ثمامه  ابى  بر  سالم  انصارى،  قرظة  بن  عمر  بر  سالم 

ازدى،  اهللا  عبد  بن  الرحمان  عبد 

سیف  بر  سالم  عروه،  پسر  دو  اهللا  عبد  و  الرحمان  عبد  بر  سالم 

حائرى،  اهللا  عبد  بن  مالک  بر  سالم  حارث،  بن 

بن  قاسم  بر  سالم  شیبانى،  سعد  بن  حنظلة  بر  سالم 

حضرمى،  عمرو  بن  بشر  بر  سالم  کاهلى،  حارث 

حجاج  بر  سالم  شاکرى،  شبیب  بن  عابس  بر  سالم 

او،  غالم  سعید  و  خلف  بن  عمرو  بر  سالم  جعفى،  مسروق  بن 

اهللا  عبد  بن  مجمع  بر  سالم  حارث،  بن  حّسان  بر  سالم 
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بن  عمر  بر  سالم  یزید،  بن  الرحمان  عبد  بر  سالم 

بر  سالم  حضرمى،  عوف  بن  سلیمان  بر  سالم  کعب،  ابى 

غفارى،  فروة  بن  عثمان  بر  سالم  صیداوى،  مسهر  بن  قیس 

الرحمان، عبد  بن  غیالن  بر  سالم 

بن  عمیر  بر  سالم  همدانى،  اهللا  عبد  بن  قیس  بر  سالم 

کناد،  بن  مسلم  بر  سالم  اهللا،  عبد  بن  جبلة  بر  سالم  کناد، 

بن  حماد  بر  سالم  ازدى،  سلیمان  بن  سلیمان  بر  سالم 

سالم  مسلم،  او  وغالم  مسلم  بن  عامر  بر  سالم  مرادى،  حماد 

اهللا،  عبید  و  اهللا  عبد  پسرش  دو  و  رقیط  بن  بدر  بر 

مالک،  بن  سفیان  بر  سالم  عمرو،  بن  رمیث  بر  سالم 

سّیار. بن  زهیر  بر  سالم 

ـٰالُم َعلـٰی ُعَمـَر ْبـِن أبي  یـِد، َالسَّ ْحمـٰاِن ْبـِن َیِز ـٰالُم َعلـٰی َعْبِدالرَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی  ، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی ُسـَلْیمٰاَن ْبـَن َعـْوِف اْلَحْضَرِمـيِّ َکْعـٍب،  َالسَّ

 ، ـٰالُم َعلـٰی ُعْثمٰاَن ْبـِن َفـْرَوِة اْلِغفٰاِريِّ ، َالسَّ ِويَّ ْیداٰ َقْیـِس ْبـِن ُمْسـِهِر الصِّ

ْحمٰاِن،  ـٰالُم َعَلـی َغْیـٰالِن ْبـِن َعْبِدالرَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی ُعَمْیِر ْبِن  ِني، َالسَّ ـِه اْلَهْمداٰ ـٰالُم َعلـٰی َقْیـِس ْبـِن َعْبِداللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلی ُمْسـِلِم ْبـِن َکنٰاٍد. ِه، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َجَبَلِة ْبـِن َعْبِداللَّ َکنـٰاِد، َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َحّماِد ْبِن  ـٰالُم َعلـٰی ُسـَلْیمٰاَن ْبِن ُسـَلْیمٰاَن اْالَُزدي، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم  ـٰالُم علـَی عٰاِمِر ْبِن ُمْسـِلٍم َوَمْوٰالُه ُمْسـِلٍم، َالسَّ دي، َالسَّ َحّمـاِد اْلُمراٰ

ِه،  ـِه َوُعَبْیِداللَّ َعلٰی َبـْدِر ْبِن ُرَقْیـٍط، َواْبَنْیـِه َعْبِداللَّ

ـٰالُم َعلـٰی ُسـْفیٰاَن ْبـِن مٰاِلٍك،  ـٰالُم َعلـٰی ُرَمْیـِث ْبـِن ُعْمـِرو، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی ُزَهْیـِر ْبِن َسـّیاٍر. َالسَّ
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اسدى، کاهل  بن  انس  بر  سالم 

زیاد،  بن  منیع  بر  سالم  مالک،  بن  عامر  بر  سالم  عتیق،  بن 

کنانة  بر  سالم  زهیر،  پسر  دو  کرش  و  قاسط  بر  سالم 

عمرو،  بن  جالس  بر  سالم  عمرو،  بن  نعمان  بر  سالم 

مهاجر،  بن  زائدة  بر  سالم  جلیده،  بن  عامر  بر  سالم 

بن  حّجاج  بر  سالم  نهشلى،  اهللا  عبد  بن  برحبیب  سالم 

مالک. بن  جوین  بر  سالم  یزید، 

سالم  بشیر،  بن  زهیر  بر  سالم  عمرو،  بن  ضبیعة  بر  سالم 

حّسان، بن  عّمار  بر  سالم  حجاج،  بن  مسعود  بر 

کثیر،  بن  سلیمان  بر  سالم  حجیر،  بن  جندب   بر  سالم 

حبیب. بن  قاسم  بر  سالم  سلیمان،  بن  زهیر  بر  سالم 

ـٰالُم َعلـٰی َاَنـِس ْبـِن کٰاِهـِل اْالََسـدي،  َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َکنٰاَنـَة ْبـِن  ـٰالُم َعلـٰی قٰاِسـٍط َوَکْرِشـِن اْبَنـْي ُزَهْیـٍر، َالسَّ َالسَّ

یٰاٍد،  ـٰالُم َعلـٰی َمِنیـِع ْبـِن ِز ـٰالُم َعلـٰی عٰاِمـِر ْبـِن مٰاِلـٍك، َالسَّ َعِتیـٍق، َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی َجـٰالِس ْبـِن َعْمِرو،  ـٰالُم َعَلـی ُنْعمـٰاَن ْبـِن َعْمـٍرو، َالسَّ َالسَّ

ِئـَدِة ْبـِن ُمهٰاِجٍر،  ـٰالُم َعلٰی زاٰ ـٰالُم َعلـٰی عاِمـِر ْبـِن ُجَلْیـَدِة، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َحّجاِج  ْهَشـِلي، َالسَّ ِه النَّ ـٰالُم َعلـٰی َحِبیـِب ْبـِن َعْبِداللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی ُجَوْیِن ْبـِن مٰاِلٍك. یـٍد، َالسَّ ْبـِن َیِز

ـٰالُم  ـٰالُم َعلٰی ُزَهْیِر ْبِن َبِشـیٍر، َالسَّ ـٰالُم َعلٰی ُضَبْیَعِة ْبِن َعْمٍرو، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی َعّماِر ْبِن َحّسـاٍن،  َعلـٰی َمْسـُعوِد ْبـِن اْلَحّجاِج، َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی ُسـَلْیمٰاَن ْبـِن َکِثیٍر،  ـٰالُم َعَلـی ُجْنـَدِب ْبـِن ُحَجْیـٍر، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی قٰاِسـِم ْبـِن َحِبیـٍب،  ـٰالُم َعلـٰی ُزَهْیـِر ْبـِن ُسـَلْیمٰاَن، َالسَّ َالسَّ
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عمرو  غالم  زاهر  بر  سالم  مالک،  بن  ضرغامة  بر  سالم 

بر  سالم  یقطر،  بن  اهللا  عبد  بر  سالم  حمق،  بن 

شاکر. غالم  سوید  بر  سالم  حسین7،  امام  غالم  منحج 

حضرت  براى  را  شما  خداوند  هستید،  خداوند  برگزیدگان  شما  الهى،  مردان  اى  شما  بر  سالم 

ابا عبد اهللاـ  که سالم بر ایشان بادـ  برگزید و شما از خاّصان او هستید و خدا شما را مخصوص گردایند، شهادت 

به  را  خویش  خون  و  نمودید  وفا  و  کردید  یارى  شدید،  کشته  حق  سوى  به  دعوت  راه  در  شما  که  مى دهم 

هستید،  سعادتمندان  شما  و  نمودید،  بذل  ـ  باد  خاندانش  و  او  بر  خدا  درود  که  ـ  خدا  رسول  فرزند  همراه 

به سعادت رسیدید و به درجات واال نائل گردید.

پس خداوند پاداش دهد شما را، یاران و برادران، بهتر از آنچه پاداش داد به کسانى که همراه رسول خدا ـ 

تحیت گفته شدید، رحمت از طرف خدا بر ِگرد شما طواف مى کند، و بدان وسیله به شرف آخرت رسیدید.

ِهٍر َمْولـَی َعْمِرو  ـٰالُم َعلـٰی زاٰ ـٰالُم َعلـٰی َضْرغٰاَمـِة ْبـِن مٰاِلـٍك، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم  ـِه ْبِن َیْقُطِر َرِضیِع اْلُحَسـْیِن،  َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َعْبِداللَّ ْبـِن اْلَحِمِق، َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی ُسـَوْیٍد َمْولَی شـٰاِکٍر. َعلـٰی ُمْنِجـٍح َمْولَی اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

ـُه  اللَّ ِإْختٰاَرُکـُم  ـِه،  اللَّ ِخَیـَرُة  ْنُتـْم 
َ
أ ـوَن،  ّباِنیُّ الرَّ َهـا  یُّ

َ
أ َعَلْیُکـْم  ـٰالُم  َالسَّ

ْشـَهُد 
َ
ـُه، أ ُکـُم اللَّ ُتـُه، ِاْخَتصَّ ْنُتـْم خٰاصَّ

َ
ـٰالُم، َوأ ـِه َعَلْیـِه السَّ ِالَبـي َعْبِداللَّ

، و َنَصْرُتـْم و َوَفْیُتـْم، و َبَذْلُتـْم  عـٰاِء ِإَلـی اْلَحـقِّ ـُکْم ُقِتْلُتـْم َعَلـی الدُّ نـَّ
َ
أ

ُء  ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، َوَاْنتُـْم ُسـَعداٰ ـی اللَّ ـِه َصلَّ ُمَهَجُکـْم َمـَع اْبـِن َرُسـوِل اللَّ

َرجـٰاِت. ِبالدَّ ُفْزُتـْم  َو  ُسـِعْدُتْم، 

ٍن َخْیَر مٰا جـازٰی َمْن َصَبَر َمَع َرُسـوِل  ٍن َوِإْخواٰ ْعـواٰ
َ
ـُه ِمْن أ ُکـُم اللَّ َفَجزاٰ

ْعِطیُتـْم، َوَهِنیئًا َلُکـْم ِبمٰا 
ُ
ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، َهِنیئـًا َلُکـْم مـٰا أ ـی اللَّ ـِه َصلَّ اللَّ

ِخَرِة. ْحَمـُة، َوَبَلْغُتْم ِبهـٰا َشـَرَف اْالٰ ـِه الرَّ یُتـْم، طٰاَفـْت َعَلْیُکـْم ِمـَن اللَّ ُحیِّ
صلوات خدا بر او وخاندانش باد ـ  پایدارى نمودند، گواراى شما باد آنچه عطا شدید، و گواراى شما باد به انچه 
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۱. إقبال األعمال : ص۲۲۹ ، مصباح الزائر: ص۲۹۵ .

سالم  خدا،  حّجت  اى  تو  بر  سالم  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  خداوند،  شده  اختیار  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  اى  تو  بر 

سالم  تو  بر  سالم  الغرباء،  غریب  اى  تو  بر  سالم  عطش،  کشته  اى 

وداع کننده اى که از زیارت شما خسته نشده و دلتنگ نگردیده. پس اگر بازگردم نه از روى مالمت و دلتنگى 

است و اگر بمانم نه به خاطر بدگمانى است به وعده اى که خدا به صابران داده است.

بر  ماندن  و  شما  شریف  حرم  به  بازگشتن  و  ندهد  قرار  من  زیارت  آخرین  را  زیارت  این  خداوند 

شما  واسطه  به  مرا  که  مى خواهم  او  از  و  گرداند،  من  روزى  را  باصفایت  حرم  در  ایستادن  و  سرایت  در 

دهد. قرار  آخرت  و  دنیا  در  شما  با  و  گرداند  سعادتمند 

پـس چـون خواسـتی بـا آن حضـرت وداع کنـی بگو آنچـه را که ما 
در بعضـی از وداع هـا دیده ایم: 

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـا ُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي، َالسَّ  َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا خٰاِلَصَة اللَّ ـِه، َالسَّ َعَلْیـَك یـٰا َصْفـَوَة اللَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك  بـٰاِء، َالسَّ یـَب اْلُغَر ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َغِر مـٰاِء، َالسَّ یـٰا َقِتیـَل الظَّ

ٍع ٰال َسـِئٍم َو ٰال قـٰاٍل، َفـِاْن َاْمـِض َفـٰال َعـْن َمٰالَمـٍة، َو ِاْن ُاِقْم  َسـٰالَم ُمـَودِّ

یـَن. الّصاِبِر ـُه  اللَّ َوَعـَد  ِبمـٰا  َظـٍن  ُسـوِء  َعـْن  َفـٰال 

یٰاَر ِتَك، َوَرَزَقِني اْلَعْوَد ِالٰی َمْشـَهِدَك،  ي ِلِز ُه آِخَر اْلَعْهـِد ِمنِّ ٰال َجَعَلـُه اللَّ

ْن ُیْسـِعَدني ِبُکْم، 
َ
ُل أ
َ
ْسـأ

َ
َواْلَمقـٰاَم ِبِفنٰائـَك، َواْلِقیـٰاَم في َحَرِمـَك، َو ِا ّیاُه أ

ِخَرِة.(۱) ْنیـٰا َواْالٰ َوَیْجَعَلِني َمَعُکْم ِفــي الدُّ
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زیارت امام حسین7 در ماه مبارک رمضان

ضان ب اول ماه ر ن   ی زیارت امام 
سـّید بـن طـاووس1 در اقبـال، فصلـی در ذکـر زیـارت امـام حسـین7 در 
شـب اّول و شـب نیمـه و شـب آخـر مـاه رمضان، تشـکیل داده اسـت و در آن از 
علـی بـن محّمـد بن فیـض بن مختـار، از پـدرش، روایت کرده اسـت که گفت: 
از حضـرت جعفـر بـن محّمـد8 در مـورد زیـارت حضـرت ابـا عبـد اللـه 

الحسـین7 سـؤال شـد و گفتـه شـد: 
آیا زمانی هست که برتر باشد از زمان دیگر؟ امام7 فرمودند:

زیارت  که  زمانى،  و  وقت  هر  در  را،  حضرت  آن  کنید  زیارت 
خیر  دهد  انجام  زیادتر  که  کسى  و  است،  موضوع  بهترین  ایشان 
خود  زیارت  براى  شریفه  اوقات  و  مى گردد.  او  نصیب  بیشترى 
بجویید که اعمال صالحه در آن اوقات مضاعف است و آن اوقاتى 

است که مالئکه براى زیارت آن حضرت فرود مى آیند.
از آن حضـرت در مـورد زیـارت امـام حسـین7 در ماه رمضان سـؤال شـد، 

فرمودند:  امـام7 
و  عفو  خواهان  که  درحالى  و  خدا  براى  و  خشوع  با  که  کسى 
گذشت و آمرزش است به زیارت آن حضرت رود، و در کنار 
قبر مطهر آن حضرت در یکى از سه شب ماه رمضان: شب اول یا 
نیمه و یا آخر ماه، حضور پیدا کند؛ تمام گناهان و خطاهاى او 
که مرتکب شده از دوش او فرو ریزد، همان طور که برگ هاى 
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همانند  آنکه  تا  فروریزد،  درخت  از  شدید  باد  اثر  بر  خشکیده 
روزى گردد که مادرش او را به دنیا آورده است، و با این وصف 
اجر و پاداشى مانند اجر و پاداش کسى که در آن سال حج بجا 
آورده و عمره رفته به او مرحمت نماید، و دو فرشته به او ندایى 
دهند که هر صاحب روح جز جن و انس نداى آنان را بشنوند، 
یکى از آن دو فرشته گوید: «پاك شدى عمل خود را از نو آغاز 
کن» و دیگرى گوید: «اى بنده خدا، احسنت، بشارت باد تو را به 

فضل و مغفرت الهى».(۱)
ضان ن  د آ ماه ر ی زیارت امام 

در کتـاب «آداب و ادعیـه مـاه رمضـان»، روایتی در فضیلـت هجرت در دهه 
آخـر مـاه رمضان به سـوی حـرم حضرت ابا عبد الله الحسـین7 بـه این صورت 
آمـده اسـت:  از احمـد بـن محّمـد بـن ابـی نصـر نقـل کـرده کـه گفتـه اسـت:

از حضرت علی بن موسی الرضا8 شنیدم که فرمودند:
در  اعتکاف  شب  یک  و  است  حج  معادل  رمضان  ماه  در  عمره 
عمره  و  حج  معادل  حضرت  آن  قبر  کنار  در  و  النبى9  مسجد 
است، وکسى که به زیارت امام حسین7 رود و در دهه آخر 
پیامبر9  قبر  کنار  در  گویا  کند،  اعتکاف  آنجا  در  رمضان  ماه 
اعتکاف نموده و کسى که در کنار قبر پیامبر9 اعتکاف کند 
براى او از حج و عمره بعد از حجة االسالم یعنى حج واجب، بهتر 

و برتر است.(۲)
۱. إقبال األعمال : ص۲۵۹ .

۲. بحاراألنـوار : ۱۵۱/۹۸ و در کتـاب «آداب وادعیـه مـاه رمضـان» نوشـتۀ سـّید بـن طـاووس : ص۴۳۸ بـا 
اختـالف  کمـی آمـده اسـت.
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حضرت علی بن موسی الرضا8 فرموده اند:
کسى که در ماه رمضان به زیارت امام حسین7 رود، باید تالش 
کند و حریص باشد که لیلۀ جهنى، یعنى شب بیست و سوم، را از 

دست ندهد که آن شب، امید است شب قدر باشد.
و فرمودند: 

کمترین حّد اعتکاف ساعتى است بین نماز مغرب و عشاء کسى 
فرمودند:  یا  یافته،  را  خود  بهره  کند  اعتکاف  را  مقدار  آن  که 

نصیب خود را از شب قدر دریافت نموده است.(۱)
در ب  ن   واب زیارت امام 

امـام  از  او  و  کنانـی  صبـاح  ابـو  از  خـود  سـند  بـه  مـزار  در  مفیـد1  شـیخ 
فرمودنـد: کـه  اسـت  کـره  روایـت  صـادق7 

هنگامى که شب قدر که در آن شب هر امر با حکمت و استوار 
جدا مى شود و فیصله مى یابد فرارسد منادى از درون عرش ندادهد 
که: خداوند آمرزید هر کسى را که در این شب، در کنار قبر امام 

حسین7 آمده است.(۲)
سـّید بـن طاووس در اقبال گفته اسـت: از اعمال شـب ۲۳مـاه رمضان زیارت 
امـام حسـین7 اسـت. و از زیـد بـن ابـی اسـامه روایـت کـرده که گفـت: امام 
ْمٍر َحِکیـٍم)(۳) فرمودند: 

َ
صـادق7 در مـورد این آیه شـریفه: (فیها ُیْفـَرُق ُکلُّ أ

مقصود شب قدر است، برنامه یک ساله در آن امضاء مى شود، از 
حج، عمره، روزى، اجل، سفر، ازدواج، فرزند و سائر چیزهایى که 
۱. بحاراألنـوار : ۱۵۱/۹۸ و در کتـاب «آداب وادعیـه مـاه رمضـان» نوشـتۀ سـید بـن طـاووس : ص۴۳۸ بـا 

اختـالف  کمـی آمـده اسـت.
۳.  سورۀ دخان، آیه ۴ .  ۲. مزار مفید: ص۵۴. 
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دیدار مى کند آدمى از آنچه به نفع او یا ضرر او نوشته مى شود در 
آن سال، از همان شب تا مثل آن شب از سال آینده؛ و آن در دهۀ 

آخر ماه رمضان است.
پس کسى که آن شب را در کنار قبر امام حسین7، درك کند 
(یا فرمود: حضور پیدا کند)، و دو رکعت یا مقدارى که برایش 
ممکن است نماز بخواند و از خداوند بهشت را درخواست کند 
و از آتش به او پناه ببرد، خداوند آنچه را درخواست نموده عطا 
کند و او را از آنچه پناه به خدا برده پناه دهد. و همچنین اگر 
از خدا بخواهد که عطا کند از خیرى که بیان شده و امضا شده 
در آن شب و حفظ کند او را از شّر آنچه نوشته شده در آن شب 
یا دعا کند و از خدا مسألت  نمایند در امرى که گناهى در آن 
نیست، امید است که خواسته او به او عطا شود و از آنچه پرهیز 
مى کند محافظت شود و شفاعت او در مورد ده نفر از اهل بیتش 
که همگى سزاوار عذاب هستند پذیرفته شود، و خداوند نسبت به 

درخواست کننده و بنده اش شتاب بیشترى در خیر دارد.(۱)
جنـاب عبـد العظیـم حسـنی از حضـرت جواد االئّمـه7 روایت کرده اسـت 

کـه فرمودند:
کسى که امام حسین7 را در شب بیست و سوم ماه رمضان، شبى 
که امید مى رود که شب قدر باشد و در آن هر امر استوارى فیصله 
داده مى شود، زیارت کند روح بیست و چهار هزار فرشته و پیامبر 
با او مصافحه کنند که همه آنان از خدا اجازه مى خواهند براى 

زیارت امام حسین7 در آن شب.(۲)
۲. اقبال األعمال : ص۵۰۴ . ۱. مفتاح الجّنات : ۲۱۰/۳ . 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ

۷۴۴

ضان ب ماه ر ن  ن  آ باب زیارت امام  ا
سـّید بـن طـاووس1 گفتـه اسـت: از اعمـال شـب آخر مـاه رمضـان زیارت 

مـوال حضـرت ابا عبـد الّله الحسـین7 اسـت. (۱)
عّالمه مجلسـی1 نیز گفته اسـت: در شـب آخر ماه رمضان مسـتحب اسـت 

غسـل کـردن و زیارت موال حضـرت ابا عبد الله الحسـین7.(۲)

زیارت حضرت امام حسین7 در ماه شوال

د  ب و روز  ن   باب زیارت امام  ا
شیخ طوسی1 در مصباح المتهجد گفته است: 

مسـتحب اسـت زیـارت امـام حسـین7 در شـب عیـد فطـر و روز آن، و 
فضیلـت بسـیاری بـرای آن روایـت شـده اسـت. زهـری در شـرح وجـوه صیـام 
روایـت کـرده اسـت: آنچه صاحب آن در آن مخیر می باشـد و آن شـش روز بعد 
از روز عیـد فطـر اسـت و همـان اسـت که عامـه آن را تشـییع می نامنـد. پس اگر 

روزه بگیـرد در آن فضـل فـراوان اسـت.(۳)
شـیخ مفیـد1 در مـزار از عبـد الرحمـان بـن حجـاج روایـت کرده اسـت که 

گفـت: امـام صـادق7 فرمودند: 
کسى که امام حسین7 را در یکى از سه شب زیارت کند خدا 

گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.
عبد الرحمان عرض کرد: آن سه شب کدام است؟ امام7 فرمودند: 

۲ . زاد المعاد : ص۱۹۰ . ۱. آداب وادعیه ماه رمضان : ص ۵۰۰ . 

۳. مصباح المتهجد : ص۶۶۵ .
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او. برکات  و  خدا  رحمت  و  اهللا،  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى  تو  بر  سالم 

۱. مزار مفید : ص۴۵، مزار کبیر: ص۳۴۸.

امیرالمؤمنین،  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

عالم،  زنان  سرور  فاطمه  حضرت  طاهره،  صدیقه  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ـِه، َوَرْحَمُة اللَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمْوٰالَي یٰا أ َالسَّ

شب عید فطر، شب عید قربان، شب نیمه شعبان.(۱)

دن ... و 

ݑ ݓ  ݒ ݔ   ݑ   ݔ (۲۳)  ݐ
شیخ مفید و شهید و سّید بن طاووس4 در کتاب مزار خویش گفته اند: 

از زیارت هـای مخصوصـه زیارت شـب قدر، و دو روز عید فطـر و عید قربان 
اسـت، پـس هرگاه خواسـتی آن حضـرت را در اوقاتـی که ذکر شـد زیارت کنی 
بـرو حـرم مطهـر...، و تـا آخر این زیارتـی که ذکر خواهد شـد را نقـل کرده اند.

به سند خود از امام صادق 8روایت کرده اند که فرمود:
هرگاه خواستى زیارت کنى حضرت ابا عبد اهللا الحسین7 را، 
بعد از غسل و پوشیدن پاك ترین لباس ها وارد حرم مطّهر شو، و 
در کنار قبر منّور آن حضرت بایست و آن را مقابل صورتت و 

قبله را بین دو کتف خود قرار بده و بگو:
ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن، 

َ
ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن،  یَقِة الّطاِهـَرِة، فٰاِطَمَة َسـیِّ دِّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن الصِّ َالسَّ

۱۶۳ 
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ْهُت ِإَلْیَك» (یعنی: روی آورده ام به سوی شما). ۱. اگر زیارت از راه دور است به جای «أتیتک» بگو: «َتَوجَّ

گواهى مى دهم که تو نماز را به پا داشتى و زکات پرداختى و به خوبى ها امر فرمودى و از بدى ها و زشتى ها 

نهى نمودى، و کتاب خدا قرآن را آن گونه که شایسته است تالوت کردى و در راه خدا آن گونه که شایسته 

است جهاد نمودى و بر اذیت و آزار در راه اطاعت او و رضاى او شکیبایى کردى تا دار فانى را وداع نمودى.

تو  که  کسانى  و  جنگیدند  تو  با  که  کسانى  و  نمودند  مخالفت  تو  با  که  کسانى  مى دهم  شهادت 

بندد،  افترا  آنکه  ماند  ناکام  و  شده اند،  لعنت  امى  پیامبر  زبان  بر  کشتند  را  تو  که  کسانى  و  کردند  رها  را 

بر  را  دردناك  عذاب  و  کند  لعنت  آخرین  و  اولین  از  نمودند  ستم  شما  به  که  را  کسانى  خدا 

گرداند،  مضاعف  آنان 

شما حّق  به  آشنا  و  زائرم  که  حالى  در  خدا  رسول  فرزند  اى  من،  موالى  اى  شما،  سوى  به  آمده ام 

و  آگاه  هستید  آن  بر  شما  که  هدایتى  به  و  مى باشم،  دشمنانت  دشمن  و  شما  دوستان  دوستدار  و 

من. موالى  اى  کن  شفاعت  پروردگارت  نزد  من  براى  پس  هستم،  مطلع  شما  مخالفین  گمراهى  به 
سپس خود را بر قبر مطهر بیفکن و صورت بر آن خاك پاك نِه، 

آنگاه به قسمت باالى سر مبارك برو و بگو:

َمْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
 کٰاَة، َوأ

ٰالَة، َوآَتــْیَت الزَّ َقْمَت الصَّ
َ
ـَك َقْد أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِه  َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوَتَلْوَت اْلِکتـٰاَب َحـقَّ ِتٰالَوِتِه، َوجٰاَهـْدَت ِفي اللَّ

تـٰاَك اْلَیِقیُن.
َ
َحـقَّ ِجهـٰاِدِه، َوَصَبْرَت َعَلی اْالَذٰی في َجْنِبِه ُمْحَتِسـبًا َحّتٰی أ

ِذیـَن  َوالَّ َخَذُلـوَك،  ِذیـَن  َوالَّ ُبـوَك،  َوحٰاَر خٰاَلُفـوَك  ِذیـَن  الَّ نَّ 
َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ

، َوَقـْد خـٰاَب َمـِن اْفَتـرَی،  ـيِّ مِّ ِبـيِّ اْالُ َقَتُلـوَك، َمْلُعوُنـوَن َعلـٰی ِلسـٰاِن النَّ

یـَن، َوضٰاَعـَف َعَلْیِهُم  ِخِر  ِلیـَن َواْالٰ

  وَّ

ـُه الّظاِلِمیـَن َلُکْم، ِمـَن اْالَ َلَعـَن اللَّ

ِلیَم. اْالَ َب  اْلَعـذاٰ

ـَك،  ِئـرًا َقْبـَرَك، عٰاِرفـًا ِبَحقِّ ـِه، زاٰ َي َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ َتْیُتـَك(۱) یـٰا َمـْوالٰ
َ
أ

ْنـَت 
َ
ـِذي أ ِئـَك، ُمْسـَتْبِصرًا ِباْلُهـَدی الَّ  ْوِلیٰاِئـَك، ُمعٰاِدیـًا ِالَْعداٰ

ِلیـًا ِالَ ُمواٰ

َك یٰا َمـْوٰالَي. بِّ َعَلْیـِه، عٰاِرفـًا ِبَضٰالَلـِة َمـْن خٰاَلَفـَك، َفاْشـَفْع لـي ِعْنـَد َر
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ِه، َوَصَبْرُتـْم َعَلی اْالَذٰی  ـُکْم جٰاَهْدُتْم في َسـِبیِل اللَّ نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
الّصاِبُروَن، أ

ـُه  اللَّ ـی  َصلَّ َوَسـمٰاِئِه،  ْرِضـِه 
َ
أ فـي  ـِه  اللَّ ـَة  ُحجَّ یـٰا  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم یٰا َمـْوٰالَي،  َبـِة، َوَجَسـِدَك الّطاِهـِر، َوَعَلْیـَك السَّ یِّ َعلـٰی ُروِحـَك الطَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. َوَرْحَمـُة اللَّ

 سپس خود را بر قبر بیفکن و آن را ببوس و صورت بر آن بگذار، 
سپس در قسمت باالى، سر دو رکعت نماز زیارت بخوان، و بعد 

از آن بگو آنچه را که گذشت.
ن8 ن ا رت عی  زیارت 

بن  على  حضرت  و  برو  مبارك  پاى  پایین  طرف  به  سپس 
الحسین8 را زیارت کن و بگو:

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، َلَعَن  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي َواْبـَن َمـْوٰالَي، َوَرْحَمُة اللَّ َالسَّ

ِلیَم. َب اْالَ ـُه َمـْن َظَلَمَك، َوَلَعـَن َمْن َقَتَلـَك، َوضٰاَعـَف َعَلْیِهُم اْلَعـذاٰ اللَّ

ھداء زیارت 
سپس شهیدان را زیارت کن و بگو: 

ُء  ـَهداٰ َهـا الشُّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ یُقـوَن، َالسَّ دِّ َهـا الصِّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ َالسَّ

آزار  و  اذیت  بر  او  اطاعت  راه  در  و  کردید  جهاد  خدا  راه  در  شما  که  مى دهم  گواهى  صابر، 

من،  موالى  اى  سالم  باد  تو  بر  و  مطهرت  جسد  و  پاك  روح  بر 

خدا  درود  اسمان،  و  زمین  در  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم 

او برکات  و  خدا  رحمت  و 

را  کسى  کند  لعنت  خدا  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  من  موالى  پسر  و  من  موالى  اى  تو  بر  سالم 

گرداند. مضاعف  را  دردناك  عذاب  آنان  بر  و  کشت  را  تو  که  را  کسى  کند  لعنت  و  نمود  ستم  تو  به  که 

شهیدان  اى  شما  بر  سالم  صّدیقان،  اى  شما  بر  سالم 
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شما  اجل  تا  کردید  خیرخواهى  او  رسول  فرزند  و  او  رسول  و  خدا  براى  و  نمودید،  صبر 

از  شما  به  خدا  مى شوید،  داده  روزى  پروردگارتان  نزد  اید،  زنده  شما  که  مى دهم  شهادت  فرارسید. 

بهشت  در  شما  و  ما  بین  و  فرماید  مرحمت  را  نیکوکاران  پاداش  بهترین  اسالم  اهل  و  اسالم  طرف 

نماید. جمع  نعمت  پر 

بنده  اى  تو  بر  سالم  مؤمنان،  امیر  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

خدا  درود  که  ـ  حسین  وامام  حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  حضرت  و  او  رسول  و  خدا  مطیع  آنکه  اى  شایسته، 

نشان دادى  پایدارى از خود  و  و خیرخواهى کردى  جهاد نمودى  که تو  مى دهم  شهادت  ـ بودى،  باد  بر آنان 

آخرین  و  اولین  از  نمودند  ستم  تو  به  که  را  کسانى  کند  لعنت  خداوند  نمودى،  وداع  را  فانى  دار  آنکه  تا 

فرماید. ملحق  دوزخ  درك  به  را  آنان  و 

۱. مفتـاح الجّنـات : ۵۹۹/۲ ، مـزار کبیر : ص۴۱۴ ، مزار شـهید1: ص۱۹۳ ، مصبـاح الزائر : ص۳۲۵، منهاج 
العارفین : ص۴۲۱ .

تٰاُکـُم 
َ
ـِه َوِلَرُسـوِلِه َوِالْبـِن َرُسـوِلِه، َحّتـٰی أ ـِه، َوَنَصْحُتـْم ِللَّ فـي َجْنـِب اللَّ

ـُه َعِن  ُکـُم اللَّ ُکـْم ُتْرَزُقـوَن، َفَجزاٰ بِّ ْحیـٰاٌء ِعْنـَد َر
َ
ـُکْم أ نـَّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
اْلَیِقیـُن. أ

ُه َبْیَننـٰا َوَبْیَنُکْم في  ِء اْلُمْحِسـِنیَن، َوَجَمـَع اللَّ ْفَضـَل َجزاٰ
َ
ْهِلـِه أ

َ
ْسـٰالِم َوأ اْالِ

ِعیِم. النَّ َمَحـلِّ 

دن در و  ب  باس7   ل ا رت ابا ا م  ی  وال    زیارت 
سپس روى آور طرف حرم حضرت عّباس7، بایست و بگو:

اْلَعْبـُد  َهـا  یُّ
َ
أ َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ِمیِراْلُموِمِنیـَن، 

َ
أ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ  

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن َو ِلْلَحَسـِن َو اْلُحَسـْیِن  ِه َو ِلَرُسـو ِلِه َو ِالَ الّصاِلُح، َاْلُمِطیُع ِللَّ

نَّـَك َقـْد جٰاَهـْدَت َوَنَصْحـَت َوَصَبْرَت، 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه َعَلْیِهـْم، أ ُت اللَّ َصَلـواٰ

یَن،  ِخِر  ِلیـَن َواْالٰ

  وَّ

ـُه الّظاِلِمیـَن َلُکْم ِمـَن اْالَ تـٰاَك اْلَیِقیـُن، َلَعَن اللَّ
َ
َحّتـٰی أ

اْلَجِحیِم.(۱) ِبـَدْرِك  ْلَحَقُهـُم 
َ
َوأ
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بستگى  من  به  که  را  کس  هر  و  فرزندانم  و  ثروت  و  مال  و  خانواده  و  خود  امروز  خداوندا 

کن حفظ  ایمان  حفظ  با  را  ما  خداوندا  مى سپارم،  تو  به  ودیعه  به  غایبان  و  حاضران  از  دارد 

گردان. حفظ  ما  براى  را  آن  و   

آن  از  ما  که  عافیتى  و  نعمت  و  مکن،  سلب  ما  از  را  نعمتت  و  ده  قرار  خودت  پناه  در  را  ما  خداوندا 

راغبیم. تو  سوى  به  ما  همانا  بیفزا  ما  بر  احسانت  و  فضل  از  و  مده  تغییر  برخورداریم 

ْهِلـي َومٰاِلـي َوُوْلـدي، َوُکلَّ 
َ
ْسـَتْوِدُعَك اْلَیـْوَم َنْفِسـي َوأ

َ
ُهـمَّ ِإنِّـي أ للَّ

َ
أ

مؤّلـف محتـرم گویـد: در مـزار کبیـر این زیـارت به عنـوان «زیـارت مختصر 
امـام حسـین7 در شـب قـدر و عیدیـن» آورده شـده اسـت، ولـی ظاهـر ایـن 
اسـت کـه ایـن زیـارت، از زیـارات مطلقـه اسـت و با مقـداری اختـالف در آخر 

آن، در زیـارات مطلقـه ذکر شـده اسـت.

ݔ ݔ ݔ   ݑ   ݔ (۲۴) ݐ
در مـزار کبیـر آمـده اسـت: زیـارت دیگـری بـرای حضـرت ابـا عبـد اللـه 

می شـود: زیـارت  عیدیـن  در  آن  بـا  کـه  الحسـین7 
هـرگاه خواسـتی زیـارت کنـی سـه روز روزه بگیـر، در روز سـوم 

غسـل کـن و اهـل و عیـال خـود را جمـع کـن و بگـو:

ُهمَّ اْحَفْظنـٰا ِبِحْفِظ  للَّ
َ
ـي ِبَسـِبیٍل، َالّشـاِهَد ِمْنُهـْم َواْلغٰاِئـَب. أ َمـْن کٰاَن ِمنِّ

یمـٰاِن، َواْحَفـْظ َعَلْینـٰا. اْالِ

ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا ِفـي ِحـْرِزَك، َوٰال َتْسـُلْبنٰا ِنْعَمَتـَك، َوٰال ُتَغیِّــْر مـٰا ِبنـٰا  للَّ
َ
أ

ِغُبوَن. ِمـْن ِنْعَمٍة َوعٰاِفَیـٍة، َوِزْدنـٰا ِمْن َفْضِلـَك، ِإّنا ِإَلْیـَك راٰ

۱۶۴ 
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۲ و۳. سورۀ صاّفات : آیات۱۸۱ ـ ۱۸۲  و۱۳۰ ـ ۱۳۱. ۱. سورۀ نمل، آیه۵۹ .  

َوِإْرشـٰاِدِه. َیِتِه  ِهداٰ

و از خانـه ات بـا خشـوع بیـرون بیـا و زیـاد تهلیـل و تکبیـر و تحمید 
و تمجیـد خداونـد بگـو و زیـاد بـر پیامبـر9 صلوات بفرسـت و با 

سـکینه و وقـار برو.
و روایت شده که خداوند تبارك و تعالى از عرق زّوار قبر امام 
آن ها  که  مى آفریند  فرشته،  هزار  هفتاد  عرقى  هر  از  حسین7، 
تسبیح خدا مى گویند و براى او و براى دیگر زوار امام حسین7 

تا روز رستاخیز، استغفار مى کنند.
و وقتی گنبد نورانی و عالی مرتبه برای تو ظاهر گردید، بگو:

ّمـا 
َ
ـُه َخْیـٌر أ ِذیـَن اْصَطَفـی اللَّ ـِه َوَسـٰالٌم َعلـٰی ِعبـٰاِدِه الَّ (َاْلَحْمـُد ِللَّ

ِه َربِّ اْلعٰاَلِمیَن)(۲)  ُیْشـرُِکوَن)(۱)، (َوَسـالٌم َعَلی اْلُمْرَسـِلیَن * َواْلَحْمُد ِللَّ

َو(َسـٰالٌم َعلـٰی آِل یـس * ِإّنـا َکٰذِلـَك َنْجـِزي اْلُمْحِسـِنیَن)(۳)، َوَسـالٌم 

ِه  ْمـِر اللَّ
َ
 ْوِصیـٰاِء الّصاِدِقیـَن، َاْلقٰاِئِمْیَن ِبأ

یـَن، َواْالَ ِبیـَن الّطاِهِر یِّ َعَلـی الطَّ

ِه َحـقَّ ِجهٰاِدِه،  ـِه، َاْلُمجٰاِهِدیـَن ِفي اللَّ ِتـِه، َالّسـاِعیَن ِإلٰی َسـِبیِل اللَّ َوُحجَّ

الّناِصِحیـَن ِلَجِمیـِع ِعبـٰاِدِه، َاْلُمْسـَتْخَلِفیَن ِفـي ِبـٰالِدِه، اْلُمْرِشـِدیَن ِإلٰی 

به هدایت  الهى و ارشاد او.

خدا  آیا  است،  برگزیده  را  آنان  که  بندگانش  بر  سالم  و  است  خداوند  سزاوار  ستایش ها  و  حمد 

است  خداوند  سزاوار  ستایش  و  حمد  و  رسوالن  بر  سالم  و  مى دهید؟  قرار  او  شریک  آنچه  یا  است  بهتر 

سالم  و  مى دهیم،  پاداش  اینگونه  را  نیکوکاران  ما  همانا  یس،  آل  بر  سالم  و  است.  جهانیان  پروردگار  که 

خدا  امر  به  کنندگان  قیام  صادق  جانشینان  نقصى)  و  عیب  هر  (از  پاکیزگان  و  پاکان  بر 

است،  جهاد  شایسته  که  گونه  آن  خدا  راه  مجاهدان  خدا،  راه  رهپویان  او،  حجت  و 

راهنمایان  شهرهایش،  در  داده شدگان  خالفت  بندگانش،  تمام  به  نسبت  خیرخواهان 
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از  اینکه  بدون  دهى،  قرار  ترحم  مورد  را  خودت  سوى  به  را  سفرم  و  سیر  و  راه  پیمودن  این  و  دهى،  پاداش 

سوى تو قصد نمودند و مشتاقان به فضل و احسان تو طمع نمودند، و پناهنده شدگان به تو پناهنده شده اند و 

به  کنندگان  قصد  خداوندا 

اهل توّکل بر تو توّکل مى نمایند، تو را قصد نمودم با وارد شدنم و در رحمت تو طمع ورزیدم، و در پیشگاه 

هستم. آن ها  فرمان  و  امر  پیرو  و  فرمانبردارم،  و  مطیع  امرت  صاحبان  براى  و  خاضعم  عزتت 

مرا  و  مکن  قطع  آنان  زیارت  از  مرا  اثر  و  بدار  ثابت  خود  اولیاء  محبت  بر  مرا  خداوندا 

فرما. بهشت  وارد  مرا  آنان  شفاعت  با  و  فرما  محشور  آنان  زمره  در 

مى بندند  او  سوى  به  سفر  بار  و  مى کنند  کوچ  او  سوى  به  اشخاص  که  هستى  کسى  بهترین  تو  خداوندا 

شده  وارد  هر  براى  و  کرامتى  زائر  هر  براى  مقصودى،  برترین  و  شده  زیارت  گرامى ترین  من  سرور  اى  تو  و 

تحفه اى قرار داده اى، پس از تو مى خواهم که تحفه ات را به من آزادى من از آتش قرار دهى، و تالش مرا 

ي  ْهِلـي، ِبَغْیِر َمـنٍّ ِمنِّ
َ
الّنـاِر، َواْشـُکْر َسـْعیي، َواْرَحْم َمِسـیِري ِإَلْیـَك ِمْن أ

ُهـمَّ ِإَلْیـَك َقَصَد  للَّ
َ
پـس هـرگاه بـه پـل علقمـی مشـرف شـدی بگـو: أ

اْلقٰاِصـُدوَن، َوفـي َفْضِلَك َطَمَع الّراِغُبـوَن، َوِبَك اْعَتَصـَم اْلُمْعَتِصُموَن، 

ِفدًا، َوفـي َرْحَمِتَك طاِمعًا،  ُلـوَن، َوَقْد َقَصْدُتـَك واٰ َل اْلُمَتَوکِّ َوَعَلْیـَك َتـَوکَّ

ْمِرِهـْم ُمتٰاِبعـًا. ْمـِرَك طٰاِئعـًا، َو ِالَ
َ
ِتـَك خٰاِضعـًا، َو ِلـُوٰالِة أ َو ِلِعزَّ

یٰاَر تِــِهْم،  َثِري َعْن ِز
َ
ْوِلیٰاِئَك، َوٰال تَــْقَطْع أ

َ
ـِة أ ـْتني َعلٰی َمَحبَّ ُهـمَّ َثبـِّ للَّ

َ
أ

ـَة ِبَشـفٰاَعِتِهْم. ْدِخْلِني اْلَجنَّ
َ
َواْحُشـْرني ِفـي ُزْمـَر ِتِهـْم، َوأ

 وقتی به فرات رسـیدی صد مرتبه تکبیر بگو و صد مرتبه «ال إله إّال 
اللـه» بگـو، و صد مرتبه بر پیامبر9 صلوات فرسـت، سـپس بگو:

ْنَت 
َ
حـٰاُل، َوأ ْت ِإَلْیِه الرِّ جٰاُل، َوُشـدَّ ْنـَت َخْیُر َمـْن َوَفَد ِإَلْیـِه الرِّ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

َمًة، َو  ِئـٍر َکراٰ ْفَضُل َمْقُصـوٍد، َوَقْد َجَعْلـَت ِلُکلِّ زاٰ
َ
ْکـَرُم َمـُزوٍر، َوأ

َ
ِدي أ َسـیِّ

ْن َتْجَعَل ُتْحَفَتـَك ِإّیاَي َفکٰاَك َرَقبَــِتي ِمَن 
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
ِفـٍد ُتْحَفـًة ، َفأ ِلـُکلِّ واٰ
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پسر  زیارت  طریق به سوى  را  راه  این  دارى، چون براى من  مّنت  باشد بر تو بلکه تو بر من  مّنتى  طرف من 

به  تا  کردى  حفظ  مرا  روز  و  شب  در  و  شناساندى  من  به  را  آن  فضیلت  و  دادى،  قرار  پیامبرت 

ناکام  مرا  آرزوى  بسته ام  دل  تو  به  و  مکن،  قطع  را  امیدم  امیدوارم،  تو  به  من  رساندى،  مکان  این 

جهانیان. پروردگار  اى  بده،  قرار  گناهانم  کّفاره  را  سفرم  این  و  مگردان، 

به نام خدا و به یارى خدا، 

طرف  از  راستگویان  و  خدا.  رسول  آیین  بر  و  خداوند،  وسیله  به  مگر  نیست  جنبشى  و  قدرت  و  قّوت  هیچ 

خداوند . خداوندا قلب مرا پاك گردان و سینه ام را گشایش بده با آن، و قلبم را نورانى گردان به سبب آن و کار 

مرا آسان نما به برکت آن،

آنچه  بدى  و  عیب  و  آفت  و  درد  هر  شفاى  و  پاکى  و  روشنایى  مایه  من  براى  را  آن  خداوندا 

فقر  و  احتیاج  روز  بده،  قرار  گواه  من  براى  را  آن  خداوندا  بده،  قرار  مى کنم  اجتنناب  و  مى ترسم 

توانایى. چیز  هر  بر  تو  که  جهانیان،  پروردگار  اى  تو،  به  نیازم  و 

َك،  یٰاَر ِة اْبِن َنِبیِّ ـِبیَل ِإلٰی ِز ، ِإْذ َجَعْلَت ِلــَي السَّ َعَلْیَك، َبْل َلَك اْلَمُن َعَليَّ

ْغَتِني ٰهـَذا اْلَمکٰاَن،  هٰاِر َحّتـٰی َبلَّ ْیـِل َوالنَّ ْفَتِنـي َفْضَلـُه، َوَحِفْظَتِنـي ِباللَّ َوَعرَّ

َمِلـي، 
َ
ـْب أ ــْلُتَك َفـٰال ُتَخیِّ مَّ

َ
َوَقـْد َرَجْوُتـَك َفـٰال َتــْقَطْع َرجٰاِئـي، َوَقـْد أ

َواْجَعـْل َمِسـیِري ٰهـذاٰ َکّفـاَرًة ِلُذُنوِبـي یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیـَن.

ِه،  ـِه َوِباللَّ پـس فرود آى و غسـل کن و در حین غسـل کردن بگو: ِبْسـِم اللَّ

ـِه، َوالّصاِدِقیـَن َعـِن  ـِة َرُسـوِل اللَّ ـِه، َوَعلـٰی ِملَّ َة ِإّال ِباللَّ َوٰال َحـْوَل َوٰال ُقـوَّ

ْر ِبـِه َقْلِبي،  ْر َقْلِبي، َواْشـَرْح ِبـِه َصـْدِري، َوَنوِّ ُهـمَّ َطهِّ للَّ
َ
. أ ـِه َجـلَّ َوَعـزَّ اللَّ

ْمِري.
َ
أ ِبـِه  ـْر  َوَیسِّ

ٍء، َوآَفـٍة َوعٰاَهٍة  ُهـمَّ اْجَعْلـُه لـي ُنـورًا َوَطُهـورًا، َوِشـفٰاًء ِمـْن ُکلِّ داٰ للَّ
َ
أ

ُهمَّ اْجَعْل لي شـٰاِهدًا َیـْوَم حٰاَجِتي َوَفْقِري  للَّ
َ
ْحـَذُر. أ

َ
خٰاُف َوأ

َ
َوُسـوِء مـٰا أ

َو فاَقِتـي ِإَلْیـَك، یـٰا َربَّ اْلعٰاَلِمیـَن، ِإنََّك َعلٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.
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و  عام  رحمت  داراى  است،  یکتا  امور  تمام  در  است،  یگانه  که  است  خداوندى  سزاوار  ستایش  و  حمد 

مهربانى خاص است «که ما را به این امر هدایت نمود، و اگر او هدایت نمى نمود راه را نمى یافتیم فرستادگان

آورده اند. را  حق  پروردگارمان 

نرود،  بین  از  و  نشود  قطع  که  همیشگى  و  دائمى  فراوان  حمد  است،  تو  سزاوار  ستایش  و  حمد  خداوندا 

(۱) ّل ورودی    ماز  
و چـون از غسـل فـارغ شـدی، دو پیراهن پـاک بپوش و خارج نهـر دو رکعت 
نمـاز بخـوان،ـ  کـه آنجـا مکانـی اسـت کـه خداونـد تبـارک و تعالی فرمـود: (َ 
 َ ݑ ْ ُ ݔ  ٍ ݐ ݐْ ِ  ُ ݔْ ݐَ َ ݐٌ  ݐْ ِ  ٌ ݔ ݐِ

ݐَ َ  ٌ ْ ݐَ َ ݓٍ  ٰ ݐ ْ ݘَ ݐْ  ِ ݑٌ  ݐّ ݓ َ ݑٌ  ٰ ِ ٰ ݓ ݑَ ُ  ٌ َ ݑِ ݐِ  ْ َ ْ ݔ  ݐِ

قطعه هایـى  زمیـن  در  «و   (۲)( ِ
ُ ُ ْ ݔ  ݐِ ݐٍ  ْ َ ݓ  ٰ َ  ٰ ݐ ْ َ ݓ  ُ ݐِّ ݐ ݐُ َ  ٍ ِ ٰ  ٍ ٰ ݓِ

همجـوار و باغ هایـى از انگورهـا و زراعـت و نخل هایـى اسـت کـه دو تنـه از 
یـک ریشـه رسـته اسـت یا یـک تنـه از یک ریشـه و همه بـه یک آب سـیراب 
مى شـوند و در ثمـره از جهـت طعـم و مـّزه و کیفیـت آن بعضى را بـر بعضى دیگر 
برتـرى داده ایـم».ـ   در رکعـت اول سـورۀ «حمـد» و «قـل یـا اّیها الکافـرون»، و 
در رکعـت دوم سـورۀ «حمـد» و «قـل هـو الله احـد» را می خوانی، وقتی سـالم 

گفتـی، پـس تسـیبح بگـو و سـپس بگو:

ِحیِم،  ْحمـاِن الرَّ هـٰا، َالرَّ ُموِر ُکلِّ ِد ِفـي اْالُ ِحـِد، َاْلُمَتَوحِّ ـِه اْلواٰ َاْلَحْمـُد ِللَّ

ُه َلــَقْد جٰاَءْت  َنـا اللَّ ْن َهداٰ
َ
نـٰا ِلٰهـذاٰ َومـٰا ُکّنـا ِلَنْهَتِدَی َلـْوٰال أ ـِذي َهداٰ (الَّ

.(۳)( نـٰا ِباْلَحقِّ بِّ ُرُسـُل َر

َبـدًا، ٰال َیْنــَقِطُع َوٰال َیــْفنٰی، َحْمدًا 
َ
ُهـمَّ َلـَك اْلَحْمـُد َحْمـدًا َکِثیرًا أ للَّ

َ
أ

۱. شرعه و مشرعه، محل ورود آب برداشتن از نهر است. اکنون نهر علقمه پر است و شرعة الصادق معلوم نیست 
ولی محّلی در آن جهت به ایشان نسبت داده میشود، و شاید مقصود همان است.

۳. سورۀ أعراف : آیه۴۳ . ۲. سورۀ رعد : آیه۴  
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ـُه َعلٰی  ـی اللَّ یـُد َوٰال َیِبیـُد، َوَصلَّ ُلـُه َوٰال َیْنَفـُد آِخـُرُه، َحْمـدًا َیِز  وَّ

َ
َیْصَعـُد أ

َم َتْسـِلیمًا. ِر، َوَسـلَّ بْـراٰ ِذیـِر، َوَعلـٰی آِلـِه اْالَْخیـٰاِر اْالَ ـِدِن اْلَبِشـیِر النَّ ُمَحمَّ

ْهُت، َو ِلــبٰاِبَك  ُهـمَّ ِإَلْیـَك َتَوجَّ للَّ
َ
و وقتـى روى بـه حائـر نمـودى بگـو: أ

ْضُت،  َقَرْعـُت، َو ِبِفنٰاِئَك َنــَزْلُت، َوِبَحْبِلـَك اْعَتَصْمُت، َو ِلَرْحَمِتـَك َتَعرَّ

یٰاَر ِتـي َمْبُروَرًة،  ٍد َوآِلـِه، َواْجَعْل ِز ـْلُت، َفَصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ َك َتَوسَّ َو ِبَو ِلــیِّ

َمْقُبـوًال. َوُدعٰاِئـي 

سـپس راه بـرو و قدم هایـت را کوتـاه بـردار در حالـی کـه با وقـار و آرامش و 
خشـوع هسـتی و «الله اکبر» و «ال اله اّال الله» و«الحمد لله» می گویی و تمجید 
و ثنـای خداونـد می کنـی  و بـر پیامبـر9 صلوات می فرسـتی و تبـری می جویی 
از کسـانی کـه اسـاس ظلـم و سـتم را بر آنـان بنا نهادنـد و آنان را از مقـام و مرتبه 
خویش کنار زدند، و علیه آنان جنگ به راه انداختند و حّق آنان را انکار کردند.

ول اذن د
و چـون خواسـتی اذن بگیـری برای وارد شـدن در کنار درب بارگاه بایسـت و 

بـه طـرف قبر مطهـر نگاه کـن و بگو: 

ِلیُل  َمِتَك، َالذَّ
َ
ِه، َعْبُدَك َواْبـُن أ ِه، َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ بٰا َعْبِداللَّ

َ
یـٰا َمْوٰالَي یٰا أ

حمدى که ابتداى آن باال رود و انتهاى آن بى پایان باشد، حمدى که زیاد شود و نابود نگردد، و درود خدا 

باد. آنان  بر  فراوان  سالم  و  نیکوکاران  خوبان  او  خاندان  بر  و  دهنده  بیم  دهنده  بشارت  محّمد  حضرت  بر 

خداوندا به سوى تو توجه نموده ام، و درب خانه تو 

را زدم، و به ساحت قدس تو و بر در سرایت فرود آمدم و به ریسمان محکم تو چنگ زدم و خود را در معرض 

رحمت تو قرار دادم و به ولى تو توسل جستم، پس بر محّمد و خاندان او درود فرست و زیارتم را پذیرفته 

فرما. قبول  را  دعایم  و  شده 

تو ام، کنیز  پسر  و  تو  بندة  پسر  و  تو  بنده  خدا،  رسول  پسر  اى  اهللا،  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى   
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ِتـِه َمْدُفوعًا،  یـٰاَر ِتِه َمْمُنوعـًا، َوٰال َعـْن ِذمَّ ِبِإْحسـٰاِنِه، َوَلـْم َیْجَعْلِنـي َعـْن ِز

ـَك، جـاَءَك  ـُر فـي ُعُلـوِّ َقـْدِرَك، َواْلُمْعَتـِرُف ِبَحقِّ َبْیـَن َیَدْیـَك، َواْلُمَصغَّ

ـًال  هـًا ِإلـٰی َمقٰاِمـَك، ُمَتَوسِّ ُمْسـَتِجیرًا ِبـَك، قاِصـدًا ِإلـٰی َحَرِمـَك، ُمَتَوجِّ

ْدُخُل 
َ
ـِه، َءأ ْدُخُل یـٰا َوليَّ اللَّ

َ
ْدُخُل یـٰا َمـْوٰالَي، َءأ

َ
ـِه َتعٰالٰی ِبـَك، َءأ ِإَلـی اللَّ

ـِه َاْلُمْحِدِقیـَن ِبٰهـَذا اْلَحـَرِم، َاْلُمِقیِمیَن ِفي ٰهَذا اْلَمْشـَهِد؟ یـٰا َمٰالِئَکَة اللَّ

پـس اگـر قلبت خاشـع و اشـک چشـمانت جـاری گردیـد عالمت قبـول و اذن 
اسـت، ابتـدا پـای راسـت و بعـد از آن پـای چـپ را بگـذار و بگو:

ُهمَّ  للَّ
َ
ـِه. أ ِة َرُسـوِل اللَّ ـِه، َوَعلـٰی ِملَّ ـِه، َوفـي َسـِبیِل اللَّ ـِه َوِباللَّ ِبْسـِم اللَّ

ْنـَت َخْیـُر اْلُمْنِزِلیَن.
َ
ْنِزْلِنـي ُمْنـَزًال ُمبـٰاَرکًا، َوأ

َ
أ

ـِه ُبْکَرًة 
ـِه َکِثیرًا، َوُسـْبحٰاَن اللَّ ْکَبـُر َکِبیـرًا، َواْلَحْمُد ِللَّ

َ
ُه أ سـپس بگـو: َاللَّ

ـِل  َاْلُمَتَفضِّ اْالََحـِد،  َاْلمٰاِجـِد  َمـِد،  الصَّ اْلَفـْرِد  ـِه  ِللَّ َواْلَحْمـُد  ِصیـًال، 
َ
َوأ

یـٰاَرَة َمْوٰالَي  َل لي ِز ـِذي َمـنَّ ِبَطْوِلِه، َوَسـهَّ ِل اْلَحّنـاِن، َالَّ اْلَمّنـاِن، َاْلُمَتَطـوِّ

را برایم فراهم ساخته و مرا از زیارتش منع ننموده و از پناهش و امانش دور نساخته بلکه لطف کرده و عطا و 

آمده ام به دربار شما در حالى که حرم مطهرت را قصد نموده و به جایگاه شما روى آورده ام و به خداوند 

معترفم،  شما  حّق  به  مقصّرم،  و  کوچک  شما  عالى  مرتبه  و  قدر  کنار  در  و  ذلیلم،  و  خوار  پیشگاهت  در   

آیا  خدا،  ولى  اى  شوم  وارد  آیا  من،  موالى  اى  شوم  وارد  آیا  جسته ام.  توسل  شما  واسطه  به  تعالى  و  تبارك 

اید؟ نموده  اقامت  زیارتگاه  این  در  و  کرده  احاطه  را  حرم  این  اطراف  که  الهى  فرشتگان  اى  شوم  وارد 

در  مرا  خداوندا  خدا،  رسول  آیین  بر  و  خدا،  راه  در  و  خدا،  از  استعانت  با  و  خدا،  نام  به 

فرودآورنده اى.  بهترین  تو  که  آور  فرود  مبارك  منزل 

خدا بزرگتر است بس بزرگ تر، ستایش او را به جاى آورم بسیار، و او را صبح و شام 

تسبیح مى گویم و تنزیه مى نمایم. حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که یگانه و بى نیاز، باشکوه و عظمت 

و یکتا است، داراى فضل و امتنان و لطف و مهربانى است که به لطف خویش مّنت گذاشته و زیارت موالیم 
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است. فرموده  بخشش 

وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  آدم،  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

سالم  خداوند،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  پیامبر  نوح  حضرت 

روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر 

اى  تو  بر  سالم  خدا،  حبیب  محمد9  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا، 

اى  تو  بر  سالم  پرهیزکار،  نیکوکار  وصى  اى  تو  بر  سالم  خدا،  ولى  طالب  ابى  بن  على  حضرت  وارث 

است نشده  گرفته  انتقامش  که  تنهایى  خدا،و  خون  پسر  و  خدا  خون 

فرمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  شهادت 

تو  به  آنکه  تا  کردى،  جهاد  است  سزاوار  که  گونه  آن  خدا  راه  در  و  نمودى  نهى  زشتى ها  و  بدى ها  از  و 

بى حرمتى نموده و مظلومانه تو را کشتند.

َل َوَمَنَح. َبْل َتَطـوَّ

سـپس وارد حـرم مطهـر شـو، و چـون وسـط آن قـرار گرفتـی بـه 
مـوازات قبـر مبـارک بـا خشـوع و گریـه و زاری بایسـت و بگـو:

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفـَوِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ُنـوٍح َنِبـيِّ اللَّ

ِرَث ِعیسـٰی ُروِح  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم اللَّ َعَلْیـَك یٰا واٰ

ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا  ـِه، َالسَّ ـٍد َحِبیـِب اللَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ اللَّ

ـٰالُم  ، َالسَّ ِقيُّ َها اْلَوِصـيُّ اْلَبرُّ التَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ِه، َالسَّ ِرَث َعِلـيٍّ َوِلـيِّ اللَّ واٰ

ـِه َواْبـَن ثـٰاِرِه، َواْلِوْتـَر اْلَمْوُتوَر. َعَلْیـَك یـٰا ثـاَر اللَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیَت الـزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّك َقـْد أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ی اْسـُتِبیَح  ِه َحـقَّ ِجهـٰاِدِه، َحتَّ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوجٰاَهـْدَت ِفـي اللَّ

َمْظُلومـًا. َوُقِتْلـَت  َحَرُمـَك 
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هستند. دنیا  اهل  بر  حّجت  و  اطمینان  مورد 

خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

سرور  فاطمه،  حضرت  پسر  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء،  سرور  پسر  اى  تو  بر  سالم 

مسلمانان. قهرمان  اى  تو  بر  سالم  عالم،  بانوان 

رفیع  بسیار  صلب هاى  در  بودى  نورى  تو  که  مى دهم  شهادت  من،  موالى  اى 

تاریک  و  تیره  لباس هاى  از  و  نیالود  را  شما  آلودگى هایش  به  جاهلیت  پاك،  ارحام  و 

مسلمین  ارکان  و  دین  اسطوانه هاى  از  تو  که  مى دهم  شهادت  و  نپوشاند،  شما  بر  آن 

هستید. مؤمنین  پناهگاه  و 

هدایتگر  و  منّزه  و  پاك  اى،  پسندیده  پرهیزکار  نیکوکار  پیشواى  تو  که  مى دهم  شهادت  و 

آویز  دست  و  هدایت  نشانه  و  تقوا  مظهر  تو  فرزندان  از  امامان  که  مى دهم  شهادت  شده اى،  وهدایت 

ْنیٰا. ْهـِل الدُّ
َ
ـُة َعلـٰی أ اْلُوْثقـٰی، َواْلُحجَّ

سـپس با قلب خاشـع و چشـم اشـکبار در قسـمت باالی سر مبارک 
بگو:  و  بایست 

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

َدِة  ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن فٰاِطَمَة َسـیِّ یـَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َسـیِّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َبَطَل اْلُمْسـِلِمیَن. ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیـَن، َالسَّ

الّشـاِمَخِة،  اْالَْصـٰالِب  ِفـي  ُنـورًا  ُکْنـَت  نَّـَك 
َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ َمـْوٰالَي،  یـٰا 

ْنجٰاِسـهٰا، َوَلْم ُتْلِبْسـَك ِمْن 
َ
ُة ِبأ ْسـَك اْلجٰاِهِلیَّ َرِة، َلْم ُتَنجِّ َواْالَْرحـٰاِم اْلُمَطهَّ

ْرکٰاِن اْلُمْسـِلِمیَن، 
َ
یِن، َوأ نََّك ِمْن َدعٰاِئـِم الدِّ

َ
ْشـَهُد أ

َ
ُمْدَلِهّمـاِت ِثیٰاِبهـٰا، َوأ

َوَمْعِقـِل اْلُمْوِمِنیـَن.

 ، ِکـيُّ اْلهـٰاِدي اْلَمْهِديُّ ، َالزَّ ِضـيُّ ِقـيُّ الرَّ مـٰاُم اْلَبـرُّ التَّ نَّـَك اْالِ
َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ

ْعـٰالُم اْلُهـدٰی، َواْلُعْرَوُة 
َ
ْقوٰی، َوأ ـَة ِمـْن ُوْلـِدَك َکِلَمـُة التَّ ِئمَّ نَّ اْالَ

َ
ْشـَهُد أ

َ
َوأ
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۱. سورۀ بقره، آیه۱۵۶.

سپس در باالی سر مبارک چهار رکعت نماز بخوان، 
چون سالم دادی بگو: 

ِجُعـوَن)(۱)، سـپس خود را بر قبـر بیفکن و بگو: ـِه َوِإّنـا ِإَلْیـِه راٰ  (ِإّنـا ِللَّ

ُمْوِمـٌن،  ِبُکـْم  َوأَنـا  ُکـْم،  ِلَعُدوِّ َوُمعـٰاٍد  ُکـْم،  ِلَوِلیِّ ٍل  ُمـواٰ نـٰا 
َ
أ َمـْوٰالَي  یـٰا 

ِتیِم َعَمِلـي، َوَقْلِبي ِلَقْلِبُکْم ِسـْلٌم،  ِئِع ِدینـي َوَخواٰ َوِبِإیٰاِبُکـْم ُموِقـٌن، ِبَشـراٰ

َتــْیُتَك 
َ
ي، َوأ َتــْیُتَك خٰاِئفـًا َفــآِمنِّ

َ
ِبـٌع، یـٰا َمـْوٰالَي، أ ْمرُِکـْم ُمتَّ ْمـِري ِالَ

َ
َوأ

ْغِنِنـي.
َ
َفأ َفِقیـرًا  َتْیُتـَك 

َ
َوأ ِجْرِنـي، 

َ
َفأ ُمْسـَتِجیرًا 

ْجَمِعیَن، 
َ
ِه َعَلی اْلَخْلـِق أ ـُة اللَّ ْنَت َمـْوٰالَي [َو] ُحجَّ

َ
دي َوَمـْوٰالَي، أ َسـیِّ

 ِلُکـْم َوآِخرُِکـْم، 

 وَّ

َ
ُکْم َوَعٰالِنَیِتُکـْم، َوِبظٰاِهرُِکـْم َوبٰاِطِنُکـْم، َوأ آَمْنـُت ِبِسـرِّ

ـِه  اللَّ ِإَلـی  َالّداِعـي  ـِه،  اللَّ ِمیـُن 
َ
َوأ ـِه،  اللَّ ِلِکتـٰاِب  الّتاِلـي  نَّـَك 

َ
أ ْشـَهُد 

َ
َوأ

ـُه  ـًة َظَلَمْتـَك، َوَلَعـَن اللَّ مَّ
ُ
ـُه أ ِباْلِحْکَمـِة َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة، َلَعـَن اللَّ

ـًة َسـِمَعْت ِبٰذِلـَك َفَرِضَیـْت ِبِه. مَّ
ُ
أ

کننده ایم»  بازگشت  او  سوى  به  و  خداوندیم  از  «ما 

بازگشت  به  و  دارم  ایمان  شما  به  دشمنم،  شما  دشمنان  با  و  دوست  شما  دوستان  با  من،  موالى  اى 

هر  در  و  تسلیم  شما  قلب  برابر  در  من  قلب  و  دارم،  یقین  کارم  سرانجام  و  دینم  احکام  و  شما 

من  به  آمده ام  پناهنده  ببخش،  من  به  ایمنى  آمده ام  ترسان  من  من،  موالى  اى  هستم،  شما  پیرو  امرى 

گردان. نیاز  بى  مرا  پس  آمده ام  نوا  بى  و  فقیر  بده،  پناه 

هستى، خلق  تمام  بر  خدا  حجت  و  من  موالى  تو  من،  موالى  و  من  سرور  اى 

و  دارم،  ایمان  شما  آخر  و  اول  به  و  شما  باطن  و  ظاهر  به  و  شما  آشکار  و  شما  پنهان  به 

خدا  سوى  به  کننده  دعوت  و  خدا  امین  و  خدا  کتاب  کننده  تالوت  تو  که  مى دهم  گواهى 

با حکمت و موعظه نیکو هستى، خدا لعنت کند گروهى را که به تو ستم نمودند، خدا لعنت کند گروهى 

گشتند. خشنود  بدان  و  شنیدند  را  آن  که  را 
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دًا ِمـَن الّسـاَدِة، َوقٰاِئدًا  ـهٰاَدِة، َوَجَعْلَتُه َسـیِّ َمِتـَك، َوَخَتْمـَت َلـُه ِبالشَّ ِبَکراٰ

ْیـُت، َوَلـَك َرَکْعـُت، َوَلـَك َسـَجْدُت، َوْحـَدَك  ُهـمَّ ِإنِّـي َلـَك َصلَّ للَّ
َ
أ

ـُجوُد ِإّال َلـَك،  ُکـوُع َوالسُّ ـٰالُة َوالرُّ  نَّــُه ٰال َتُجـوُز الصَّ

یَك َلـَك، ِالَ ٰال َشـِر

ـٍد َوآِل  ُهـمَّ َصـلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
ْنـَت. أ

َ
ـِذي ٰال ِإَلـَه ِإّال أ ـُه الَّ ْنـَت اللَّ

َ
ِالَ نَّـَك أ

ٰالَم. ِة، َواْرُدْد َعَليَّ ِمْنُهُم السَّ ِحیَّ ـٰالِم َوالتَّ ْفَضَل السَّ
َ
ي أ ْبِلْغُهْم َعنِّ

َ
ٍد، َوأ ُمَحمَّ

ِدي اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ  ـي ِإلٰی َسـیِّ ـٌة ِمنِّ ْکَعتـٰاِن َهِدیَّ ُهـمَّ َوهٰاتـٰاِن الرَّ للَّ
َ
أ

ُجْرني 
ْ
ي، َوأ ْلهـٰا ِمنِّ ـٍد َوَعَلْیِه َوَتَقبَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
ـٰالُم. أ َعَلْیِهَما السَّ

ْوِلیٰاِئـَك، یٰا َولـيَّ اْلُمْؤِمِنیَن.
َ
َملـي َوَرجٰائي ِفیَك َوِفـي أ

َ
ْفَضـَل أ

َ
َعَلْیِهمـٰا أ

ـٰالُم َعَلـی  سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و آن را ببـوس و بگـو:  َالسَّ

بٰاِت.  ِسـیِر اْلُکُر
َ
ِت، َوأ ـِهیِد، َقِتیـِل اْلَعَبراٰ اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِليٍّ اْلَمْظُلوِم الشَّ

ْکَرْمَتـُه 
َ
أ ـَك،  ِبَحقِّ الّثاِئـُر  ـَك،  َنِبیِّ َواْبـُن  ـَك  َوِلیُّ ـُه  نَّ

َ
أ ْشـَهُد 

َ
أ ِإنِّـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

دادى،  قرار  زمامداران  از  زمامدارى  و  سروران  از  سرورى  را  او  و  دادى،  قرار  کارش  خاتمه  را  شهادت  و 

خداوندى  تو  زیرا  نمى باشد،  روا  تو  براى  جز  سجده  و  رکوع  و  نماز  زیرا  نیست،  برایت  شریکى  و 

یکتایى  که  تو  براى  تنها  نمودم،  سجده  و  رکوع  خوانده،  نماز  تو  براى  خداوندا 

فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  نیست.  تو  جز  شایسته اى  معبود  و  که  هستى 

برگردان،  من  به  را  سالم  و  تحیت  پاسخ  ایشان  از  و  برسان  ایشان  به  را  سالم  و  تحیت  بهترین  و 

على بن  حسین  حضرت  امامم  و  سرور  و  موال  به  من  طرف  از  است  هدیه  نماز  رکعت  دو  این  خداوندا 

بپذیر،  من  از  را  آن  و  فرست،  درود  محمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا   ، ـ  باد  ایشان  بر  درود  و  سالم 

مؤمنین. سرپرست  اى  ده،  پاداش  مرا  دارم  ولّیت  و  تو  به  نسبت  که  امیدى  و  آرزو  بهترین  آن  بر  و 

حسین  بر  سالم 

شهادت  من  خداوندا  اندوه ها،  اسیر  و  اشک ها  کشته  شهید،  ستمدیده  على  بن 

مى دهم که او ولّى تو و فرزند پیامبر تو است، به حق تو قیام نموده است، او را به کرامت خویش گرامى داشتى 
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خویش  حجت  را  او  و  فرمودى  عطا  او  به  را  پیامبران  میراث  و  نمودى  اکرام  را  او  والدت  پاکى  به 

نمود،  خیرخواهى  و  نکرد  کوتاهى  مردم  دعوت  در  پس  اوصیا،  از  دادى  قرار  خود  خلق  بر 

دهد  نجات  ضاللت  سرگردانى  و  جهالت  از  را  بندگانت  تا  نمود  بذل  تو  راه  در  را  خویش  قلب  خون  و 

هواى  در  و  فروخت،  اندکى  بهاى  به  را  خود  آخرت  و  داد  فریب  را  او  دنیا  که  کسى  نمود  اقدام  او  علیه  و 

نفاق  و  شقاوت  اهل  که  را  بندگانى  و  آورد،  غضب  و  خشم  به  را  تو  رسول  و  را  تو  و  کرد،  سقوط  خویش 

که  حالى  در  نمود  جهاد  تو  راه  در  آنان  با  پس  کرد،  اطاعت  بودند،  آتش  مستحّق  و  گناه  و  وزر  حامل  و 

خدا  راه  در  بازنداشت  را  او  نکرد،  پشت  و  آنان  به  کرد  رو  داشت،  نظر  در  را  تو  رضاى  و  کرد  پیشه  صبر 

سرزنش سرزنش کنندگان تا آنکه در راه اطاعت تو خونش به زمین ریخته شد و حرمتش نادیده گرفته شد، 

خداوندا لعنت کن آنان را لعنت فراوان، و عذاب کن آنان را عذاب دردناك.

سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  ولّى  اى  تو  بر  سالم 

ْنِبیـٰاِء،  اْالَ یـَث  ِر َمواٰ ْعَطْیَتـُه 
َ
َوأ اْلـِوٰالَدِة،  ِبِطیـِب  ْکَرْمَتـُه 

َ
َوأ اْلقـٰاَدِة،  ِمـَن 

عـٰاِء،  ْعـَذَر ِفـي الدُّ
َ
َتـَك َعلـٰی َخْلِقـَك ِمـَن اْالَْوِصیـٰاِء. َفأ َوَجَعْلَتـُه ُحجَّ

ِمـَن  ِعبـٰاَدَك  اْسـَتْنَقَذ  ـی  َحتَّ ِفیـَك  ُمْهَجَتـُه  َوَبـَذَل  ِصیَحـَة،  النَّ َوَمَنـَح 

ُه  ْنیـٰا، َوبٰاَع َحظَّ ْتُه الدُّ َزَر َعَلْیـِه َمْن َغرَّ ٰالَلـِة، َوَقْد َتواٰ اْلَجهٰاَلـِة، َوَحْیـَرِة الضَّ

طٰاَع 
َ
ـَك، َوأ ْسـَخَط َنِبیَّ

َ
ْسـَخَطَك َوأ

َ
ُه، َوأ ْدنـٰی، َوَتـَرّدٰی في َهواٰ ْرَذِل اْالَ ِبـاْالَ

ِر، َواْلُمْسـَتْوِجِبیَن  فـٰاِق، َوَحَمَلـَة اْالَْوزاٰ ـقٰاِق َوالنِّ وِلـي الشِّ
ُ
ِمـْن ِعبـٰاِدَك أ

ُخـُذُه 
ْ
ِللّنـاِر، َفجٰاَهَدُهـْم ِفیـَك صٰاِبـرًا ُمْحَتِسـبًا، ُمْقِبـًال َغْیـَر ُمْدِبـٍر، ٰال َتأ

یُمُه.  ـِه َلْوَمُة ٰالِئـٍم، َحّتٰی ُسـِفَك فـي طٰاَعِتَك َدُمـُه، َواْسـُتِبیَح َحِر ِفـي اللَّ

ِلیمًا.
َ
بـًا أ ْبُهـْم َعذاٰ ُهـمَّ اْلَعْنُهـْم َلْعنـًا َوِبیـًال، َوَعذِّ للَّ

َ
أ

سـپس رو کـن به حضـرت علی بن الحسـین8 و آن حضرت در 
پاییـن پای مبارک امام حسـین7 اسـت و بگو: 

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن َرُسـوِل اللَّ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َولـيَّ اللَّ َالسَّ
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و مساعدت کردى، و خون قلب خویش را بذل نمودى، پس بر تو باد از طرف خداوند بهترین تحیت و درود.

مادرم  و  پدر  شهید،  ستمدیده  اى  تو  بر  سالم  امیرمؤمنان،  پسر  اى  تو  بر  سالم  عالم، 

بانوان  سرور  فاطمه  پسر  اى  تو  بر  سالم  پیامبران،  خاتم  فرزند  اى  تو  بر 

رسیدى. شهادت  به  و  شدى  کشته  مظلومانه  و  کردى  زندگى  سعادتمندانه  تو،  فداى 

نمودید،  که  صبرى  به  شما  بر  سالم  پرستى،  یکتا  و  الهى  توحید  از  کنندگان  دفاع  اى  شما  بر  سالم 

عظیم. رستگارى  شدید،  رستگار  شما،  فداى  مادرم  و  پدر  را،  شما  دنیاى  این  است  سرانجام  نیکو 

سالم بر تو اى ولى شایسته و اى صّدیقى که مواسات نمود و همدردى کرد، شهادت مى دهم که تو ایمان 

به خدا داشتى، و فرزند رسول خدا را یارى نمودى و به راه خدا دعوت کردى و با جان خود مواسات نمودى 

ـٰالِم. ِة َوالسَّ ِحیَّ ْفَضـُل التَّ
َ
ِه أ ِبَنْفِسـَك، َوَبَذْلـَت ُمْهَجَتـَك، َفَعَلْیَك ِمـَن اللَّ

َدِة ِنسـٰاِء  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة َسـیِّ یـَن، َالسَّ ِبیِّ َعَلْیـَك َیاْبـَن خٰاَتـِم النَّ

َها اْلَمْظُلوُم  یـُّ
َ
ٰالُم َعَلْیَك أ ِمیِراْلُموِمِنیَن، َالسَّ

َ
ٰالُم َعَلْیَك َیاْبَن أ اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ

ـي، ِعْشـَت َسـِعیدًا، َوُقِتْلـَت َمْظُلومـًا َشـِهیدًا. مِّ
ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
ـِهیُد، ِبأ الشَّ

م وان ا ع دان ر زیارت 
سپس روی بگردان طرف قبور شهدا و بگو: 

ـٰالُم َعَلْیُکْم ِبمٰا  ـِه، َالسَّ ـوَن َعـْن َتْوِحیِد اللَّ َهـا الّذابُّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم أ َالسَّ

ـي، ُفْزُتْم َفـْوزًا َعِظیمًا. مِّ
ُ
ْنتُـْم َوأ

َ
بي أ

َ
َصَبْرُتـْم، َفِنْعـَم ُعْقَبـی الـّداِر، ِبأ

د ن8  دو  ؤ را د ا ز باس  ل ا رت ابا ا وال  زیارت 
می ایستی در کنار قبر مطّهر و می گویی:

ـَك  نـَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ِسي، أ یُق اْلُمواٰ دِّ َها اْلَوليُّ الّصاِلُح، َوالصِّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك أ َالسَّ

َسْیَت  ِه، َوواٰ ِه، َوَدَعْوَت ِإلٰی َسـِبیِل اللَّ ِه، َوَنَصْرَت اْبَن َرُسـوِل اللَّ آَمْنَت ِباللَّ
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شما  فداى  مادرم  و  پدر 

کننده  یارى  اى  تو  بر  سالم  صّدیق،  حسین  کننده  یارى  اى  تو  بر  سالم  خدا،  دین  یاور  اى 

است. باقى  روز  و  شب  و  هستم  که  مادامى  تا  سالم  من  از  باد  تو  بر  شهید،  حسین 

سالم بر تو اى موالى من، سالم وداع کننده اى که نه خشمگین است و نه دلتنگ، پس اگر بازگردم از 

روى رنجیده شدن و دلتنگى نست و اگر بمانم از روى بدگمانى به وعده اى که خداوند به صابران داده نباشد،

شما  و بازگشتن به سوى  ندهد  قرار  شما  به  من نسبت  زیارت  را آخرین  این زیارتم  خدا  من،  موالى  اى 

جهانیان. پرودرگار  اى  کن  اجابت  گرداند،  روزى ام  را  زیارتگاهت  در  بودن  و  حرمت  در  گرفتن  جاى  و 

ِه، ـي، یٰا نٰاِصَر ِدیِن اللَّ مِّ
ُ
ْنَت َوأ

َ
بي أ

َ
سـپس خـود را بر قبر بیفکن و بگو:  ِبأ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا نٰاِصَر  یـِق، َالسَّ دِّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا نٰاِصـَر اْلُحَسـْیِن الصِّ  َالسَّ

هٰاُر. ْیـُل َوالنَّ ـٰالُم مـٰا َبِقیُت َوَبِقـَي اللَّ ي السَّ ـِهیِد، َعَلْیـَك ِمنِّ اْلُحَسـْیِن الشَّ

سـپس در قسـمت بـاالی سـر مبـارک دو رکعت نمـاز می خوانـی و می گویی 
آنچـه در بـاالی سـر مبـارک امام حسـین7 گفتی.

آنـگاه بـاز می گـردی به حـرم مطهر امام حسـین7 و به مقداری که دوسـت 
داری در آنجـا می مانـی ولـی مسـتحب اسـت که آنجـا را محل خواب خـود قرار 

ندهی.
وداع باب ا

و هـرگاه خواسـتی وداع کنـی در بـاالی سـر بایسـت و در حالـی کـه گریـه 
بگـو: می کنـی 

ْنَصِرْف 
َ
ٍع، ٰال قٰاٍل َوٰال َسـِئٍم، َفـِإْن أ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َمْوٰالَي َسـٰالَم ُمَودِّ َالسَّ

یَن،  ـُه الّصاِبِر ِقْم َفٰال َعْن ُسـوِء َظـنٍّ ِبمٰا َوَعـَد اللَّ
ُ
َفـٰال َعـْن َمٰالَلـٍة، َوِإْن أ

یٰاَرتِـَك، َوَرَزَقِنـي اْلَعْوَد  ـي ِلِز ُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمنِّ یـٰا َمـْوٰالَي ٰال َجَعَلـُه اللَّ

ِإَلْیـَك، َواْلَمقٰاَم في َحَرِمَك، َواْلَکْوَن ِفي َمْشـَهِدَك، آِمیـَن َربَّ اْلعٰاَلِمیَن.
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قرآن،  شریک  اى  تو  بر  سالم  رسید،  مرتبه  و  مقام  به  مى توان  در  آن  از  که  درى  اى  تو  بر  سالم 

نجات،  کشتى  اى  تو  بر  سالم  خصومت ها،  دفع  براى  برهان  و  دلیل  اى  تو  بر  سالم 

سالم  هستید،  مقیم  حرم  این  در  که  پروردگارم  مالئکه  اى  شما  بر  سالم 

است. باقى  روز  و  شب  و  هستم  باقى  که  مادامى  همیشه  براى  تو  بر 

«ما از خداوندیم و به سوى او بازگشت کننده ایم» هیچ حول و قوه اى جز به وسیله خداوند 

نیست، عظمت  با  مرتبه  بلند 

۲. مزار کبیر : ص۴۱۷ . ۱. سورۀ بقره، آیه۱۵۶.  

سـپس آن را ببـوس و صورتـت را بـر آن بمـال و بـر سـائر بدنت مسـح کن که 
امـان اسـت و حرز و نگهدارنده اسـت؛

و از نزد حضرت به قهقری بازگرد و پشت به ضریح مقّدس نکن و بگو:

یَك اْلُقْرآِن،  ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َشـِر ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا بـٰاَب اْلَمقـٰاِم، َالسَّ َالسَّ

جٰاِة،  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َسـِفیَنَة النَّ ـَة اْلِخصـٰاِم، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ َالسَّ

ـٰالُم  ـَي، َاْلُمِقیِمیـَن فـي ٰهـَذا اْلَحَرِم، َالسَّ بِّ ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا َمٰالِئَکـَة َر َالسَّ

هٰاُر. ْیـُل َوالنَّ َبـدًا مـٰا َبِقیـُت َوَبِقـَي اللَّ
َ
َعَلْیـَك أ

َة ِإّال  ِجُعـوَن)(۱)، ال َحـْوَل َوال ُقـوَّ ـِه َوِإّنـا ِإَلْیـِه راٰ و مى گویـى: (ِإّنـا ِللَّ

ِه اْلَعِليِّ اْلَعِظیِم، تا آنکه از قبر پنهان مى گردى. ِباللَّ

وقتى زیارت را این گونه انجام دادى، مثل کسى مى باشى که خدا 
را در عرش زیارت نموده باشد.(۲)

مؤّلـف محتـرم گویـد: در کتـاب مـزار کبیـر ایـن زیـارت را نقـل کرده انـد و 
گفته انـد: «امـام حسـین7 بـا ایـن زیـارت در عیدیـن زیـارت می شـود» ولـی 
ظاهـرًا از زیـارات مطلقـه اسـت کـه بـا اختالف زیـاد در آن ها ذکر شـده اسـت.
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د  ... و روز  ݓ ݒ ݔ   ݑ   ݔ (۲۵)  ݐ
در کتاب بلد االمین مذکور است:

 مسـتحب اسـت در شـب و رو زعیـد فطـر زیـارت امـام حسـین7، بعـد از 
غسـل و اذن ورود اگـر زیارتـت از نزدیـک باشـد می گویـی:

ِصیًال، 
َ
ـِه ُبْکـَرًة َوأ ـِه َکِثیرًا، َوُسـْبحٰاَن اللَّ ْکَبـُر َکِبیـرًا، َواْلَحْمـُد ِللَّ

َ
ـُه أ َاللَّ

ِل  ـِل اْلَمّناِن، َاْلُمَتَطوِّ َمِد، َاْلمٰاِجِد اْالََحِد، َاْلُمَتَفضِّ ـِه اْلَفْرِد الصَّ َواْلَحْمُد ِللَّ

یـٰاَرَة َمـْوٰالَي ِبــِإْحسٰاِنِه، َوَلـْم  َل لـي ِز  ِلـِه َسـهَّ
ـِذي ِمـْن َتَطـوِّ اْلَحّنـاِن، َالَّ

َل َوَمَنَح. ِتـِه َمْدُفوعًا، َبْل َتَطـوَّ یٰاَرتِـِه َمْمُنوعـًا، َوٰال َعْن ِذمَّ َیْجَعْلِنـي َعـْن ِز

سـپس وارد حـرم مطهـر شـو، و چـون وسـط آن قـرار گرفتـی بـه مـوازات قبـر 
مبـارک بـا خشـوع و گریـه و زاری بایسـت و بگـو: 

ِرَث  ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفـَوِة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِمیـِن اللَّ
َ
ُنـوٍح أ

ِرَث ِعیسـَی ُروِح  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث ُموسـٰی َکِلیـِم اللَّ َعَلْیـَك یٰا واٰ

خدا بزرگتر است بس بزرگ تر، ستایش او را به جاى آورم بسیار، و او را صبح و شام تسبیح مى گویم و 

تنزیه مى نمایم. حمد و ستایش سزاوار خداوندى است که یگانه و بى نیاز، باشکوه و عظمت و یکتا است، داراى 

فضل و امتنان و لطف و مهربانى است که به لطف خویش مّنت گذاشته و زیارت موالیم را برایم فراهم ساخته 

و مرا از زیارتش منع ننموده و از پناهش و امانش دور نساخته بلکه لطف کرده و عطا و بخشش فرموده است.

وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  آدم،  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

بر  سالم  خداوند،  خیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  پیامبر  نوح  حضرت 

روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى  تو 

۱۶۵ 
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ْسـَك  َرِة، َلْم ُتَنجِّ ُکْنـَت ُنـورًا ِفـي اْالَْصـٰالِب الّشـاِمَخِة، َواْالَْرحـٰاِم اْلُمَطهَّ

ِه.  ـُه َعَلْیِه َوآِلـِه َحِبیِب اللَّ ی اللَّ ٍد َصلَّ ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ اللَّ

َهـا اْلَوِصيُّ  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك أ ـِه، َالسَّ ِة اللَّ ِرَث َعِلـيٍّ ُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ َالسَّ

ـِه َواْبَن ثـٰاِرِه، َواْلِوْتـَر اْلَمْوُتوَر. ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ثـٰاَر اللَّ ، َالسَّ ِقـيُّ اْلَبـرُّ التَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، 
َ
 کٰاَة، َوأ

ـٰالَة، َوآَتْیـَت الـزَّ َقْمـَت الصَّ
َ
نَّـَك أ

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ی اْسـُتِبیَح  ِه َحـقَّ ِجهـٰاِدِه، َحتَّ َوَنَهْیـَت َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوجٰاَهـْدَت ِفـي اللَّ

َحَرُمـَك َوُقِتْلـَت َمْظُلومـًا.

سـپس بـاالى سـر مبـارك بـا قلبـى خاشـع و چشـمى اشـکبار 
بایسـت و بگـو:  

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

فٰاِطَمـَة  َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ یـَن،  اْلَوِصیِّ ِد  َسـیِّ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

نََّك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َبَطَل اْلُمْسـِلِمیَن. أ َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن، َالسَّ َسـیِّ

پلیدى اش  و  آلودگى  همه  با  جاهلیت  پاك،  ارحام  و  ارجمند  صلب هاى  در  بودى  نورى 

پرهیزکار،  نیکوکار  وصى  اى  تو  بر  سالم  خدا،  ولى  طالب  ابى  بن  على  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

خدا،  حبیب  ـ  باد  ایشان  آل  و  ایشان  بر  خدا  صلوات  ـ  محمد  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا، 

است نشده  گرفته  انتقامش  که  تنهایى  خدا،و  خون  پسر  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم 

فرمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که  مى دهم  شهادت 

و از بدى ها و زشتى ها نهى نمودى و در راه خدا آن گونه که سزاوار است جهاد کردى، تا آنکه به تو بى حرمتى 

کشتند. را  تو  مظلومانه  و  نموده 

خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

فاطمه  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اوصیاء،  سرور  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

تو  که  مى دهم  گواهى  مسلمانان،  قهرمان  اى  تو  بر  سالم  عالم،  بانوان  سرور 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ         

ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ

۷۶۶

ْنجٰاِسـهٰا، َوَلـْم ُتْلِبْسـَك ِمـْن ُمْدَلِهّمـاِت ِثیٰاِبهٰا. 
َ
ـُة ِبأ اْلجٰاِهِلیَّ

َوَمْعِقـِل  اْلُمْسـِلِمیَن،  ْرکٰاِن 
َ
َوأ یـِن،  الدِّ َدعٰاِئـِم  ِمـْن  نَّـَك 

َ
أ ْشـَهُد 

َ
َوأ

 ِکـيُّ اْلهٰاِدي 
، َالـزَّ ِضـيُّ ِقـيُّ الرَّ مـٰاُم اْلَبـرُّ التَّ نَّـَك اْالِ

َ
ْشـَهُد أ

َ
اْلُمْؤِمِنیـَن، َوأ

ْعـٰالُم اْلُهدٰی، 
َ
ْقوَی، َوأ ـَة ِمْن ُوْلِدَك َکِلَمـُة التَّ ِئمَّ نَّ اْالَ

َ
ْشـَهُد أ

َ
، َوأ اْلَمْهـِديُّ

ْنیـٰا. ْهـِل الدُّ
َ
ـُة َعلـٰی أ َواْلُعـْرَوُة اْلُوْثقـٰی، َواْلُحجَّ

ِجُعوَن)،  ـِه َوِإّنـا ِإَلْیـِه راٰ سـپس خـود را بـر ضریح بیفکـن و بگـو: (ِإّنا ِللَّ

ُکـْم، َوأَنـا ِبُکـْم ُمْوِمـٌن،  ُکْم، َوُمعـٰاٍد ِلَعُدوِّ ٍل ِلـَو ِلــیِّ یـٰا َمـْوٰالَي أَنـا ُمـواٰ

ِلَقْلِبُکـْم  َوَقْلِبـي  َعَملـي،  ِتیـِم  َوَخواٰ ِدیِنـي  ِئِع  ِبَشـراٰ ُموِقـٌن،  َوِبــِإیٰاِبُکْم 

َتْیــُتَك 
َ
ي، َوأ َتْیــُتَك خٰاِئفًا َفآِمنِّ

َ
ِبٌع، یٰا َمـْوٰالَي، أ ْمرُِکـْم ُمتَّ ْمِري ِالَ

َ
ِسـْلٌم، َوأ

ْغِنِنـي.
َ
َتْیُتـَك َفِقیـرًا َفأ

َ
ِجْرِنـي، َوأ

َ
ُمْسـَتِجیرًا َفأ

ْجَمِعیَن، 
َ
ـِه َعَلـی اْلَخْلـِق أ ُة اللَّ ْنـَت َمـْوٰالَي َوُحجَّ

َ
دي َوَمـْوٰالَي، أ َسـیِّ

نپوشاند،  تو  بر  تاریکش  و  تیره  لباس هاى  از  و  نساخت  آلوده  را  تو 

و  هستى،  مؤمنین  پناهگاه  و  مسلمین  ارکان  و  دین  اصلى  پایه هاى  از  تو  که  مى دهم  گواهى  و 

هدایتگر  و  منزه  و  پاك  پسندیده،  پرهیزکار،  و  نیکوکار  پیشواى  و  امام  تو  که  مى دهم  گواهى 

هدایت  پرچم  و  تقوا  نشانه  تو  فرزندان  از  امامان  که  مى دهم  گواهى  و  شده اى،  هدایت  و 

مى باشند. دنیا  اهل  بر  خدا  حجت  و  اطمینان  مورد  آویز  دست  و 

«ما از خداوندیم و به سوى او بازگشت کننده ایم»

شما  بازگشت  به  و  دارم  ایمان  شما  به  دشمنم،  شما  دشمن  با  و  دوست  شما  دوست  با  من  من،  موالى  اى   

من  امر  و  تسلیم  شما  قلب  برابر  در  من  قلب  و  عملم،  فرجام  و  دینم  قوانین  و  احکام  به  دارم  یقین 

پناهنده  بخش،  ایمنى  من  به  آمده ام،  ترسناك  شما  نزد  به  من  موالى  اى  است،  تابع  شما  امر  برابر  در 

گردان. نیازم  بى  آمده ام  نوا  بى  و  فقیر  بده،  پناهم  آمده ام 

هستى،  خلق  تمام  بر  خدا  حجت  من،  موالى  تو  من،  موالى  و  من  سرور 



 ...
ݒݓ   

 ݔ
ݑ  ݐݔ

۷۶۷

ِلُکـْم َوآِخرُِکْم،   وَّ

َ
 ُکـْم َوَعٰالِنَیِتُکـْم، َوِبظٰاِهرُِکـْم َوبٰاِطِنُکـْم، َوأ

آَمْنـُت ِبِسـرِّ

ـِه  اللَّ ِإَلـی  َالّداِعـي  ـِه،  اللَّ ِمیـُن 
َ
َوأ ـِه،  اللَّ ِلِکتـٰاِب  الّتاِلـي  نَّـَك 

َ
أ ْشـَهُد 

َ
َوأ

ِباْلِحْکَمـِة َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة.

ــُه  ــَن اللَّ ــَك، َوَلَع ــًة َظَلَمْت مَّ
ُ
ــُه أ ــَن اللَّ ــَك، َوَلَع ــًة َقَتَلْت مَّ

ُ
ــُه أ ــَن اللَّ َلَع

ــًة َســِمَعْت ِبٰذِلــَك َفَرِضَیــْت ِبــِه. مَّ
ُ
أ

سپس باالی سر مبارک امام حسین7 دو رکعت نماز بخوان.(۱)

۱. بلد األمین :ص ۴۰۶ ، منهاج العارفین : ص۴۱۸ .

هستى  خدا  سوى  به  کننده  دعوت  و  خدا  امین  و  خدا  کتاب  کننده  تالوت  تو  که  مى دهم  شهادت 

و  دارم  ایمان  شما  آخر  و  شما  اّول  و  شما  باطن  و  شما  ظاهر  و  شما  آشکار  و  شما  پنهان  به 

نیکو.  اندرز  و  پند  و  حکمت  با 

خداوند لعنت کند گروهى را که تو را کشتند، و خدا لعنت کند گروهى را که به تو ستم نمودند، و خدا لعنت کند 

گروهى را که این ظلم را نسبت به شما شنیدند و بدان خشنود گشتند.



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ         

ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ

۷۶۸

تو  بر  سالم  اولیائش،  پدر  و  او،  ولى  پسر  و  خدا  ولّى  اى  تو  بر  سالم 

خاتم  فرزند  اى  تو  بر  سالم  او،  حجج  پدر  و  او  حّجت  پسر  و  خدا  حّجت  اى 

زمامدار  فرزند  و  پرهیزکاران،  پیشواى  فرزند  و  اوصیاء  سرور  فرزند  و  پیامبران 

باب  تو  که  حالى  در  نباشى  چنین  چگونه  و  پرنعمت،  بهشت هاى  سوى  به  روسفیدان 

دنیا  اهل  بر  حّجت  و  مطمئن  آویز  دست  و  پرهیزکارى  پیشواى  و  هدایت 

داده  شیر  ایمان  پستان  از  و  را  تو  داد  غذا  رحمت  دست  هستى،  کساء  اصحاب  پنجمین  و 

نیست  خشنود  و  ندارد  رضایت  تو  فراق  به  نفس  و  یافتى  پرورش  اسالم  دامن  در  و  شدى 

زیارت امام حسین7 در ماه ذیقعده

ݑ ݔ ݐ ݔ    ݑ   ݔ (۲۶)  ݐ
کفعمی1 در بلد االمین گفته اسـت: هرگاه خواسـتی امام حسـین7 را در 

مـاه ذیقعده زیـارت کنی، بگو:

ـٰالُم َعَلْیَك  ْوِلیٰاِئِه، َالسَّ
َ
بـٰا أ

َ
ِه َوأ ِه َواْبـَن َوِلــیِّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َولـيَّ اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك َیا اْبـَن خٰاَتِم  بـٰا ُحَجِجِه، َالسَّ
َ
ِتـِه َوأ ـِه َواْبـَن ُحجَّ ـَة اللَّ یـٰا ُحجَّ

ِقیـَن، َواْبـَن قٰاِئـِد اْلُغرِّ  یـَن، َواْبـَن ِإمـٰاِم اْلُمتَّ ِد اْلَوِصیِّ یـَن، َواْبـَن َسـیِّ ِبیِّ النَّ

ْنـَت بٰاُب 
َ
ِعیـِم، َوَکْیـَف ٰالَتُکـوُن َکٰذِلَك، َوأ ِلیـَن، ِإَلـی َجّنـاِت النَّ اْلُمَحجَّ

ْنیٰا،  ْهـِل الدُّ
َ
ـُة َعلـٰی أ قـٰی، َواْلُعـْرَوُة اْلُوْثقـٰی، َواْلُحجَّ اْلُهـدٰی، َوِإمـٰاُم التُّ

ْحَمـِة، َوُرِضْعَت ِمـْن َثْدِي  ْتـَك َیـُد الرَّ ْصحـٰاِب اْلِکسـٰاِء، َغذَّ
َ
َوخٰاِمـُس أ

ِقـَك،  ِضَیـٍة ِبِفراٰ ْفـُس َغْیـُر راٰ ْسـٰالِم، َوالنَّ ْیـَت فـي َحْجـِر اْالِ بِّ یمـٰاِن، َوُر اْالِ

۱۶۶ 
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اسب هاى  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا  است.  گران  بسیار  آسمان  و  زمین  اهل  تمام  و  ما 

پیوسته،  مصیبت  قرین  و  ریزان  اشک  کشته  اى  تو  بر  سالم 

فرزندانت. و  پدران  بر  و  تو  بر  خدا  درود  ندارد،  تو  حیات  در  شکى  هیچ  و 

ـ  باد  تو  بر  خدا  درود  ـ  شدى  کشته  پس  داشتند  روا  تو  به  بى حرمتى  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا 

گردید  یاور  و  یار  بى  تو  سبب  به  ـ  باد  ایشان  آل  و  او  بر  خدا  صلوات  ـ  خدا  رسول  غلبه،  و  قهر  روى  از 

گردید. متروك  تو  فقدان  با  قرآن  و 

امامان  بر  و  برادرت  و  مادر  و  پدرت  و  جّدت  بر  و  تو  بر  سالم 

احاطه  را  تو  قبر  که  فرشتگانى  بر  و  همراهت،  طلبان  شهادت  بر  و  فرزندانت  از 

مى گویند،  آمین  شیعیانت  دعاى  به  و  مى کنند  مشاهده  را  تو  زوار  نموده اند، 

او. برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و 

بر  شد  وارد  شما  بر  که  مصیبتى  و  عظیم  عزایت  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  فداى  به  مادرم  و  پدر 

ِت َواْالَْرِض، َفَلَعـَن  ـمٰاواٰ ْهـِل السَّ
َ
اْلُمِصیَبـُة ِبـَك َعَلْینـٰا، َوَعلـٰی َجِمیـِع أ

ْبنٰاِئَك.
َ
ِه َعَلْیَك َوَعلـٰی آبٰاِئَك َوأ ُت اللَّ ٍة في َحیٰاِتَك، َصَلواٰ َوٰال شـٰاکَّ

یـَن اْلُمِصیَبِة الّراِتــَبِة،  یـَع اْلَعْبَرِة الّسـاِکَبِة، َوَقِر ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َصِر َالسَّ

ـُه َعَلْیَك  ی اللَّ ْت ِمْنـَك اْلَمحـٰاِرَم، َفُقِتْلـَت َصلَّ ـَةِن اْسـَتَحلَّ مَّ
ُ
ـُه أ َلَعـَن َاللَّ

ْصَبَح 
َ
ُه َعَلْیـِه َوآِلِه ِبَك َمْوُتـورًا، َوأ ی اللَّ ـِه َصلَّ ْصَبَح َرُسـوُل اللَّ

َ
َمْقُهـورًا، َوأ

ـِه ِبَفْقـِدَك َمْهُجورًا. ِکتٰاُب اللَّ

ِة  ِئمَّ ِخیـَك، َوَعَلـی اْالَ
َ
َك َوأ مِّ

ُ
ِبیـَك َوأ

َ
َك َوأ ـٰالُم َعَلْیـَك َوَعلـٰی َجـدِّ َالسَّ

یـَن  ِمـْن َبِنیـَك، َوَعَلـی اْلُمْسَتْشـَهِدیَن َمَعـَك، َوَعَلـی اْلَمٰالِئَکـِة اْلحٰافِّ

ِبَقْبـِرَك، َوالّشـاِهِدیَن ِلـُزّواِرَك، َاْلُمْوِمِنیـَن ِباْلَقُبـوِل َعلـٰی ُدعٰاِء ِشـیَعِتَك، 

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ َوالسَّ

ـِت  ـُة، َوَجلَّ یَّ ِز ـِه، َلَقـْد َعُظَمـِت الرَّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـي یـٰا أ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ
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۱. بلد االمین: ص۴۰۷.

اهللا،  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى  شدند،  آماده  تو  با  قتال  براى  و  زدند  لجام  و  کردند  زین  را  خود 

و  مقام  و  شأن  به  مى نمایم  درخواست  خدا  از  آمدم،  شما  زیارتگاه  به  و  نمودم  قصد  را  شما  حرم 

محّمد  آل  و  محّمد  بر  که  دارى  او  پیشگاه  در  که  جایگاهى  به  و  است  او  نزد  برایت  که  مرتبه اى 

آخرت. و  دنیا  در  دهد  قرار  رحمتش  و  لطف  به  شما  با  مرا  و  فرستد  درود 

ِه،  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ْت ِلِقتٰاِلـَك، یٰا َمْوٰالَي یٰا أ

َ
أ  ْلَجَمـْت َوَتَهیَّ

َ
ْسـَرَجْت َوأ

َ
ًة أ مَّ

ُ
ـُه أ اللَّ

ـِذي َلـَك  ِن الَّ
ْ
ـأ ـَه ِبالشَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
َتْیـُت َمْشـَهَدَك، أ

َ
َقَصـْدُت َحَرَمـَك، َوأ

ٍد،  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ َي َعلٰی ُمَحمَّ ْن ُیَصلِّ
َ
ذي َلـَك َلَدْیـِه، أ ِعْنـَدُه، َوِباْلَمِحـلِّ الَّ

ـِه َوَرْحَمِتِه.(۱) ِخـَرِة ِبَمنِّ ْنیٰا َواْالٰ ْن َیْجَعَلِنـي َمَعُکـْم ِفـي الدُّ
َ
َوأ
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زیارت امام حسین7 در ماه ذیحجه

ب و روز  ن   ی  زیارت امام 
۱ـ  شـیخ طوسـی1 در مصبـاح المتهّجـد از بشـیر دهـان روایت کـرده و او از 

امام صـادق7 کـه فرمودند:
روز  در  حسین7  امام  زیارت  به  مؤمن  که  هنگامى  بشیر،  اى 
عرفه مى رود و در فرات غسل مى کند و آنگاه رو به حرم مى نماید 
خدا  مى دارد  بر  که  قدمى  هر  به  مى شود  حضرت  آن  متوجه  و 
ثواب یک حج با تمام مناسک آن براى او مى نویسد، و نمى دانم 

مگر اینکه فرموده : و عمره.
۲ ـ بشیر روایت کرده و گفته است: از امام صادق7 شنیدم که فرمودند:

کسى که در روز عرفه به زیارت قبر امام حسین7 برود، خدا او 
را فرداى قیامت با جگر خنک و قلبى مطمئن و آرام بر مى انگیزد، 
به امام صادق7 عرض کردم، حج از من فوت شد، عرفه رفتم در 
کنار قبر امام حسین7، امام7 فرمودند: احسنت یا بشیر، کار 
خوبى کردى بشیر، کسى که در روز عرفه با معرفت به حق او 
به زیات او رود برایش ثواب هزار حج و هزار عمره قبول شده و 

هزار غزوه به همراه پیامبر مرسل یا امام عدل نویسد.
۳ ـ یونس بن ظبیان از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

کسى که حسین بن على8 را در روز عرفه زیارت کند خداوند 
عزیز ثواب هزار هزار حج به همراه قائم آل محمد: و هزار هزار 
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عمره به همراه رسول خدا9 و آزاد نمودن هزار هزار بنده و 
هزار هزار بار اسب در راه خدا براى او نویسد و خداوند او را 
این گونه بنامد: بنده صّدیق من به وعده من ایمان آورده است، و 
فرشتگان درباره اش گویند: فالنى که صّدیق است خداوند او را از 
فوق عرش خود تعریف نموده و مدح کرده، و در زمین «کّروبى» 

نامیده مى شود.
۴ ـ علـی بـن سـاباط از بعضـی از اصحـاب، از امـام صـادق7 روایت کرده 

اسـت کـه فرمودند:
خداوند تبارك و تعالى عصر روز عرفه ابتدا به زّوار قبر مطّهر 

امام حسین7 نظر رحمت مى نماید پیش از اهل عرفات. 
راوى گوید: عرض کردم: پیش از آنکه به اهل موقف نظر کند؟ 
امام7  است؟  چنین  چرا  کردم:  عرض  آرى،  فرمودند:  امام7 
فرمودند: زیرا در میان آن ها یعنى اهل موقف زنازاده است، ولى 

در میان زوار قبر مطهر امام حسین7 هرگز زنازاده نمى باشد.
۵ ـ عبد الله بن مسکان از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

خداوند تبارك و تعالى براى زائران قبر مبارك امام حسین7�
پیش از اهل عرفات تجّلى نماید، حوائج آنان را برآورده سازد و 
گناهان آنان را بیامرزد و شفاعت ایشان را بپذیرد، سپس به اهل 

عرفات توّجهى نماید و با آن ها نیز چنین کند.
۶ ـ زید شّحام از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

او  حّق  به  معرفت  با  را  حسین7  امام  عرفه  روز  در  که  کسى 
عمره  هزار  و  شده  قبول  حج  هزار  او  براى  خدا  نماید  زیارت 

پذیرفته شده بنویسد.
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۷ ـ عمر بن حسن عرزمی گفته است: از امام صادق7 شنیدم که فرمودند:
در روز عرفه خداوند به زائران قبر مبارك امام حسین بن على7
نظر نماید و بگوید: «بازگردید در حالى که گذشته شما آمرزیده 
شد» و بر هیچ یک از آنان تا هفتاد روز از روزى که باز مى گردند 

گناهى نوشته نشود.
۸ـ  بشـیر دهـان از رفاعـه روایـت کرده اسـت کـه گفت: محضر مبـارک امام 

صادق7 شـرفیاب شـدم، به مـن فرمود: 
اى رفاعه، آیا امسال حج رفته اى؟ 

عرض کردم: فدای شما شوم، امکانات الزم را نداشتم که حج بجا آورم 
ولی عرفه را در کنار قبر مبارک امام حسین7 بودم

امام7 فرمود: از آنچه اهل منى بدست آورده اند تو کمتر نصیبت 
نگشته، یعنى از اجر و ثوابى که آن ها برده اند چیزى از تو فوت 
رها  را  حج  مردم  دارم  کراهت  که  بود  این  نه  اگر  است،  نشده 
کنند حدیثى را برایت مى گفتم که هرگز زیارت قبر حسین بن 

على8 را ترك نکنى.
سپس (با عصای خود یا با دست خود ) بر زمین زد و سکوتی طوالنی 

نمود و فرمود: 
پدرم به من خبر داد که: کسی که به سوی قبر امام حسین7 با 
معرفت به حق آن حضرت، و نه از روی استکبار، روانه گردد، هزار 
همراهی  را  او  چپ  طرف  از  فرشته  هزار  و  راست  طرف  از  فرشته 
وصی  یا  پیامبر  همراه  عمره  هزار  و  حج  هزار  او  برای  خدا  و  کنند 

پیامبر نویسد.
۹ ـ ابـو حمـزه ثمالـی روایـت کـرده اسـت کـه گفـت: از امـام صـادق7 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ         

ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ

۷۷۴

شـنیدم کـه فرمودنـد:
کسى که روز عرفه در کنار قبر مطهر امام حسین7 باشد دست 

خالى باز نگردد بلکه با دستان پر بازگردد.
۱۰ ـ معاویة بن وهب از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:

کسى که روز عرفه در کنار  قبر مطهر امام حسین7 باشد گویا 
در عرفات حضور یافته است.

۱۱ ـ حنان بن سدیر از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند:
اى حنان، روز عرفه که فرا رسد خداوند به زوار امام حسین7 
کنید  آغاز  نو  از  را  خود  «عمل  بفرماید:  آنها  به  و  کند  توّجهى 

خداوند شما را آمرزید».
۱۲ـ  عبـد اللـه انبـاری گفتـه اسـت: بـه امـام صـادق7 عرض کـردم: فدای 
شـما شـوم، آن گونـه نیسـت که هر سـال موجـودی من کفایـت کند بتوانـم با آن 

حج بجـا آورم، امـام7 فرمود: 
اگر هزینه حج براى تو فراهم نگردید به زیارت قبر حسین بن 
على8 برو، برایت یک حج نویسند و اگر خواستى عمره روى 
امام  مطهر  قبر  زیارت  به  نگردید  فراهم  برایت  سفر  هزینه  و 

حسین7 برو، یک عمره برایت نویسند.
۱۳ ـ هارون بن خارجه از امام صادق7 روایت کرده است که فرمودند: 

اى هارون چند مرتبه حج رفته اى؟
مى گوید: عرض کردم: نوزده سفر حج و نوزده سفر عمره رفته ام.

امام7 فرمودند: اگر بیست حج را کامل نموده بودى مانند کسى 
بودى که یک بار به زیارت حسین بن على8 رفته است.(۱)

۱. مصباح المتهجد: ص۷۱۵.
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۱۴ـ  شـیخ مفید1 در کتاب مزار به سـند خود از بّشـار و او از امام صادق7 
روایت کرده اسـت که فرمودند:

کسى که در سختى و مضیقه مالى باشد و انجام حج واجب براى 
او فراهم نگردد باید به زیارت قبر مطهر حضرت ابا عبد اهللا7 
رود و در عرفه در آنجا حضور داشته باشد، این عمل او را از حّجة 

االسالم مجزى است،
قبر  زیارت  که  نگفتم  مطلق  طور  به  من  باش  داشته  توجه  البته 
امام حسین7 مجزى است از حج واجب، بلکه در مورد کسى  
اگر  دارد  مالى  تمّکن  که  آنکه  اما  گفتم،  ندارد  مالى  تمّکن  که 
حج واجب خود را انجام داده است و مى خواهد که حج یا عمره 
مستحبى رود و چیزى از امور دنیا و یا غیر آن مانع از انجام آن 
حسین7  امام  مطهر  قبر  زیارت  به  عرفه  روز  در  اگر  گردید، 
خداوند  و  است،  مجزى  عمره  یا  حج  انجام  از  را  او  شود  موفق 

چندین برابر آن به او پاداش دهد.
عرض کردم: معادل چند حج و چند عمره به او پاداش مى دهد؟

امام7 فرمودند: قابل شمارش نیست. 
عرض کردم: ثواب صد حج و صد عمره به او مى دهند؟
امام7 فرمودند:کیست که بتواند آن را شمارش کند! 

عرض کردم: هزار؟ امام7 فرمودند: بیش از این ها است، 
و سپس فرمودند: 

(وإن تعّدوا نعمت اهللا ال تحصوها)(۱) «اگر نعمت هاى خداوند را 
بخواهید شمارش کنید نمى توانید از عهده آن برآیید».

۱. سورۀ نحل، آیه۱۸.
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۱۵ ـ اسماعیل بن میثم از امام باقر7 روایت کرده است که فرمودند:
کسى که شب عرفه را در کربال بیتوته نماید(۱) و تا عید در آنجا 
بماند و آنگاه بازگردد خداوند از شّر تمام آن سال او را محافظت 

فرماید.
۱۶ ـ بشیر دهقان گوید: به امام صادق7 عرض کردم: 

سال گذشته حج نرفتم ولی روز عرفه در کنار قبر امام حسین7 بودم، 
امام7 فرمودند: 

عرفه  روز  در  را  حسین7  امام  مطهر  قبر  که  کسى  بشیر،  اى 
پذیرفته  عمره  هزار  و  شده  قبول  حج  هزار  او  براى  کند  زیارت 
شده و هزار غزوه به همراه پیامبر مرسل یا(۲) امام عادل نویسند.

عـرض کـردم: مـن عقیـده ام این بـود که هیـچ ثوابی بـه مانند ثـواب موقف ـ 
یعنـی اینکـه انسـان روز عرفـه در عرفـات باشـد ـ نمی باشـد، می گویـد: امام7 

نگاهـی خشـمناک به مـن نمودنـد و فرمودند: 
اى بشیر، کسى که در فرات غسل کند و به طرف قبر مطهر امام 
حسین7 پیاده و قدم زنان برود، به هر قدمى براى او ثواب یک 

حج قبول شده با تمام مناسک آن مى باشد.(۳)
 

۱. در نسخه ای «شب عرفه به کربال برود» است.
۲. در نسخه ای «و» است.

۳. مزار شیخ مفید: ص۴۶.
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سالم(1). مى گردد  باز  تو  سوى  به  و  سالم  است  تو  از  و  هستى،  سالم  تو  خداوندا 

خدا بزرگ تر است بسى بزرگ تر، خدا را زیاد ستایش مى کنم و صبح وشام تسبیح مى گویم، و حمد و 

ستایش سزاوار خداوندى است که ما را به این راه هدیت نمود و اگر هدایت خداوند نبود ما راه را نمى یافتیم، 
۱. «خداونـدا تـو سـالم هسـتی» یعنـی از هـر عیـب و نقصی منزهی، «و از تو اسـت سـالم»  یعنی سـالمتی، «و 
بـه سـوی تـو بـاز می گردد سـالم»، یعنی اگـر کسـی سـالمتی را دارا باشـد دارابودنش به تـو باز می گـردد زیرا 

کـه بـه تأییـد تـو و توفیـق تـو اسـت.                                  ۲. مصبـاح الزائـر: ص۳۶۶. 

ن  روز  د ا ا رت ابا  وال   (۲۷) زیارت 
سـید بـن طـاووس1 در کتـاب مصبـاح الزائـر گفته اسـت: روایت شـده که 
در روز عرفـه همـان عمـل نیمـه مـاه رجـب را بایـد انجـام داد ـ کـه در صفحات 

پیشـین گذشت ـ   
و سـزاوار اسـت کـه در هنگام غروب خورشـید در روز عرفه اگـر در کنار قبر 

مطهر امام حسـین7 باشـی بگویی:
ـٰالُم. ـٰالُم، َوإَلْیَك َیْرَجُع السَّ ـٰالُم، َوِمْنَك السَّ ْنَت السَّ

َ
ُهمَّ أ للَّ

َ
أ

و در دعا  اصرر و الحاح نما.(2)
... از آنچـه از شـیخ مفیـد1 و غیر ایشـان حکایت شـده ظاهـر می گردد که 

بـرای روز عرفـه زیـارت مخصوصی نیز هسـت، چـون گفته اند: 
وقتـی خواسـتی در چنیـن روزی زیـارت کنـی، در فـرات، اگر ممکن باشـد، 
غسـل کـن و پاک تریـن لبـاس خـود را بپـوش و بـا وقـار و آرامش به طـرف حرم 

مطهـر بـرو، وقتی بـه حائر رسـیدی تکبیـر بگو:

ـِه ُبْکـَرًة وأِصیـًال،  ـِه َکِثیـرًا وُسـْبحاَن اللَّ ـُه اْکَبـُر َکِبیـرًا واْلَحْمـُد ِللَّ َاللَّ

ُه،  ْن َهٰداَنـا اللَّ
َ
نـٰا ِلٰهـذاٰ َومٰا ُکّنـا ِلَنْهَتـِدَي َلـوٰال أ ـِذي َهداٰ ـِه الَّ واْلَحْمـُد ِللَّ

۱۶۷ 
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آورده اند. را  حق  پروردگارتان  فرستادگان 

امیرمؤمنان،  بر  سالم  خدا،  رسول  بر  سالم 

بر  سالم  جهان،  بانوان  سرور  زهرا  فاطمه  بر  سالم 

بر  سالم  الحسین،  بن  على  حضرت  بر  سالم  حسین،  امام  و  حسن  امام 

موسى  حضرت  بر  سالم  محّمد،  بن  جعفر  حضرت  بر  سالم  على،  بن  محّمد  حضرت 

بن  محّمد  حضرت  بر  سالم  موسى،  بن  على  حضرت  بر  سالم  جعفر،  بن 

على،  بن  حسن  حضرت  بر  سالم  محمد،  بن  على  حضرت  بر  سالم  على، 

مى شود. کشیده  او  انتظار  که  کننده اى  قیام  او  جانشین  بر  سالم 

خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

بندة تو و پسر بنده و کنیز تو، نسبت به دوست تو ارادتمند و با دشمن تو دشمن است، به حرم با صفاى تو 

پناهنده گشته و با قصد نمودن تو به درگاه ربوبى تقرب جسته است، حمد براى خدایى است که ما را به والیت 

. نـٰا ِباْلَحقِّ بِّ َلَقـْد جـٰاَءْت ُرُسـُل َر

ِمیِراْلُموِمِنیـَن، 
َ
أ َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ ـِه  اللَّ َرُسـوِل  َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ بگـو:)  (و 

ـٰالُم َعَلـی  َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیـَن، َالسَّ ِء َسـیِّ ْهـراٰ ـٰالُم َعلـٰی فاِطَمـَة الزَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی  ـٰالُم َعلـٰی َعِلـيِّ ْبـِن اْلُحَسـْیِن، َالسَّ اْلَحَسـِن واْلُحَسـْیِن، َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی ُموَسـی  ٍد، َالسَّ ـٰالُم َعلـٰی َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ، َالسَّ ـِد ْبِن َعِليٍّ ُمَحمَّ

ـِد ْبِن  ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ ـٰالُم َعلـٰی َعِلـيِّ ْبِن ُموسـٰی، َالسَّ ْبـِن َجْعَفـٍر، َالسَّ

 ، ـٰالُم َعَلی اْلَحَسـِن ْبـِن َعِليٍّ ٍد، َالسَّ ـٰالُم َعلٰی َعِلـيِّ ْبِن ُمَحمَّ ، َالسَّ َعِلـيٍّ

ـٰالُم َعَلـی اْلَخَلـِف القٰاِئِم اْلُمْنــَتَظِر. َالسَّ

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أبـٰا َعْبِداللَّ َالسَّ

َك،  َك، اْلُمعـٰاِدي ِلَعُدوِّ َمِتـَك، اْلُمواِلي ِلَو ِلــیِّ
َ
َعْبـُدَك َواْبـُن َعْبـِدَك َواْبُن أ

نٰا  ـِذي َهداٰ ِه الَّ ِه ِبَقْصـِدَك، َاْلَحْمُد ِللَّ َب إَلـی اللَّ اْسـَتجٰاَر ِبَمْشـَهِدَك، وَتَقرَّ
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تو رهنمون گردید و به زیارت تو ممتاز گردانید و قصد نمودن تو را برایم آسان نمود.

وارث  اى  تو  بر  سالم 

اى  تو  بر  سالم  خدا،  پیامبر  نوح  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  آدم  حضرت 

خداوند،  کلیم  موسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث 

وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  امیرمؤمنان،  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  حبیب  محّمد  حضرت 

سالم  مرتضى،  على  فرزند  اى  تو  بر  سالم  مصطفى،  محّمد  فرزند  اى 

کبرى. خدیجه  فرزند  اى  تو  بر  سالم  زهرا،  فاطمه  فرزند  اى  تو  بر 

مى دهم  گواهى  نشد،  گرفته  او  انتقام  که  تنهایى  خدا،  خون  فرزند  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم 

نهى  ناپسندها  و  بدى ها  از  و  نمودى  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو  که 

آمد، سراغت  به  مرگ  تا  کردى  اطاعت  را  خدا  و  فرمودى، 
تـٰاَك اْلَیِقیُن.

َ
َه َحّتـٰی أ اْلُمْنَکـِر، َوأَطْعـَت اللَّ

َقْصـَدَك. ِلـي  َل  وَسـهَّ یاَرتِـَك،  ِبِز ِنـي  وَخصَّ َیِتـَك،  ِلـِوٰال 

ِرَث ٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ سپس داخل شو و در قسمت باالى سر بایست و بگو: َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِه، َالسَّ ِرَث ُنـوٍح َنِبيِّ اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ـِه، َالسَّ آَدَم َصْفـَوِة اللَّ

ِه،  ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واِرَث ُموسـٰی َکِلیِم اللَّ ِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ یـٰا واٰ

ٍد  ِرَث ُمَحمَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ ِه، َالسَّ ِرَث ِعیسـٰی ُروِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا واٰ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك  میِراْلُموِمِنیـَن، َالسَّ
َ
ِرَث أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ـِه، َالسَّ َحِبیـِب اللَّ

ـٰالُم  ـٰالُم َعَلْیَك َیاْبـَن َعِليٍّ اْلُمْرَتضٰی، َالسَّ ـٍد اْلُمْصَطفٰی، َالسَّ َیاْبـَن ُمَحمَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َخِدیَجـَة اْلُکْبرٰی. ِء، َالسَّ ْهـراٰ َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمـَة الزَّ

ـَك  نـَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ـِه َواْبَن ثـٰاِرِه َواْلِوْتـَر اْلَمْوُتوِر، أ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ثـٰاَر اللَّ َالسَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیَت َعِن 
َ
 کاَة، َوأ

ـالَة، َوآَتْیـَت الـزَّ َقـْد أَقْمـَت الصَّ
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خدا لعنت کند گروهى که تو را کشتند و خدا لعنت کند گروهى را که به تو ستم نمودند و خدا لعنت 

کند گروهى را که شنیدند و بدان خشنود گشتند.

که  مى گیرم  گواه  را  رسوالنش  و  پیامبران  و  فرشتگان  و  خدا  اهللا،  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى 

من قلب  و  عملم،  فرجام  و  دینم  قوانین  و  احکام  به  دارم  یقین  شما  بازگشت  به  و  دارم  ایمان  شما  به  من 

شما  بر  خدا  درود  است،  تابع  شما  امر  برابر  در  من  امر  و  تسلیم،  شما  قلب  برابر  در 

شما. پنهان  و  آشکار  بر  و  شما  غایب  و  شما  حاضر  بر  و  شما  جسم  و  جان  بر  و 

پیشواى  فرزند  و  اوصیاء  سرور  فرزند  و  پیامبران  خاتم  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

چگونه  و  نعمت  پر  بهشت هاى  سوى  به  روسفیدان  زمامدار  فرزند  و  پرهیزکاران 

دست  و  پرهیزکارى  و  تقوا  پیشواى  و  هدایتى  باب  تو  که  حالى  در  نباشد  چنین 

هستى. کسا  اصحاب  پنجمین  و  دنیا  اهل  بر  حجت  و  اطمینانى  مورد  آویز 

اسالم  دامان  در  و  نوشیده اى  شیر  ایمان  پستان  از  و  داده  غذا  را  تو  رحمت  دست 

ـًة  مَّ
ُ
ـُه أ ـًة َظَلَمْتـَك، وَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ ـًة َقَتَلْتـَك، وَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ َفَلَعـَن اللَّ

ِبـِه. َفَرِضَیـْت  ِبٰذِلـَك  َسـِمَعْت 

ْنِبیٰاَئُه َوُرُسـَلُه ِإنِّي 
َ
ـَه َوَمالِئَکَتـُه َوأ ْشـِهُد اللَّ

ُ
ِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
یـا َمْوٰالَي یـٰا أ

ِتیِم َعَمِلـي، َوَقْلِبي  ِئِع ِدیِنـي َوَخواٰ ِبُکـْم ُمْوِمـٌن، َوِبــِإیٰاِبُکْم ُموِقـٌن، ِبَشـراٰ

ـِه َعَلْیُکـْم َوَعلـٰی  ُت اللَّ ِبـٌع، َصَلـواٰ ْمرُِکـْم ُمتَّ ْمـِري ِالَ
َ
ِلَقْلِبُکـْم ِسـْلٌم، َوأ

ِحُکْم َوأْجسـٰاِدُکْم، َوَعلٰی شـٰاِهِدُکْم َوغٰاِئِبُکـْم، َوظٰاِهرُِکْم َوباِطِنُکْم. أْرواٰ

یـَن، َواْبـَن  ِد اْلَوِصیِّ یـَن، َواْبـَن َسـیِّ ِبیِّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن خاَتـِم النَّ َالسَّ

ِعیـِم، َوَکْیَف  ِلیَن ِإلـٰی َجّناِت النَّ ِقیـَن، َواْبَن قاِئـِد اْلُغـرِّ اْلُمَحجَّ ِإمـٰاِم اْلُمتَّ

قـٰی َواْلُعـْرَوُة اْلُوْثقـٰی،  ْنـَت بـٰاُب اْلُهـدٰی َوِإمـٰاُم التُّ
َ
ٰال َتُکـوُن َکٰذِلـَك، َوأ

ْصحٰاِب اْلِکسـٰاِء.
َ
ْهـِل) أ

َ
ْنیـٰا، َوخٰاِمـُس (أ ـُة َعلـٰی أْهـِل الدُّ َواْلُحجَّ

ْیـَت في ِحْجِر  بِّ یمـٰاِن، َوُر ِضْعَت ِمْن َثـْدِي اْالِ ْحَمـِة َو رُّ َغَذْتـَك َیـُد الرَّ
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اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  فداى  به  مادرم  و  پدر 

فرزندانت). (و  پدرانت  بر  و  تو  بر 

خدا  درود  ندارد،  تو  حیات  در  شکى  و  نیست  تو  فراق  به  راضى  نفس  یافته اى،  پرورش 

پیوسته،  مصیبت  قرین  و  ریزان  اشک  کشته  اى  تو  بر  سالم 

خدا لعنت کند گروهى را که به تو بى حرمتى نمودند و حرمت اسالم را در مورد تو نادیده گرفتند ـ پس 

کشته شدى ـ درود خدا بر تو باد ـ با قهر و غلبه، رسول خدا ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ به سبب 

تو خون فرزندش مطالبه نشده گردید، و دین خدا با فقدان تو مهجور و متروك گردید. 

امامان  بر  و  برادرت،  و  مادر  و  پدر  و  جّد  بر  و  تو  بر  سالم 

مطّهر  قبر  گرد  که  فرشتگانى  بر  و  همراهت  شدگان  شهید  بر  و  فرزندانت  از 

گویند،  آمین  آن  قبول  براى  شیعیانت  دعاى  بر  و  هستند  تو  زوار  شاهد  و  تو 

باد. تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و 

ِه،  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ي یـٰا أ مِّ

ُ
ْنـَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
سـپس خـود را بـر قبر بیفکـن و بگو: ِبأ

ُت  ٍة ِفـي َحیٰاِتَك، َصَلواٰ ِقَك، َوٰال شـٰاکَّ ِضَیٍة ِبِفراٰ ْفـُس َغْیُر راٰ ْسـٰالِم، فالنَّ اْإلِ

ْبنٰاِئَك).
َ
ِه َعَلْیـَك َوَعلٰی آبٰاِئـَك (َوأ اللَّ

یـَن اْلُمِصیَبـِة الّراِتَبِة،  یَع اْلَعْبـَرِة الّسـاِکَبِة، َوَقِر ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َصِر َالسَّ

ْسـٰالم،  ْت ِمْنـَك اْلَمحٰاِرَم، َواْنَتَهَکْت ِفیَك ُحْرَمَة اْالِ ًة اْسـَتَحلَّ مَّ
ُ
ُه أ َلَعـَن اللَّ

ـُه َعَلْیِه  ی اللَّ ِه َصلَّ ـُه َعَلْیَك َمْقُهـورا، َوأْصَبَح َرُسـوُل اللَّ ـی اللَّ َفُقِتْلـَت َصلَّ

ـِه ِبَفْقـِدَك َمْهُجـورًا. ْصَبـَح ِدیـُن اللَّ
َ
وآِلـِه ِبـَك َمْوُتـورًا، َوأ

ِة  ِئمَّ ِخیـَك، وَعَلـی اْالَ
َ
َك َوأ مِّ

ُ
ِبیـَك وأ

َ
َك َوأ ـٰالُم َعَلْیـَك وَعلـٰی َجـدِّ َالسَّ

یـَن  ِمـْن َبِنیـَك، وَعَلـی اْلُمْسَتْشـَهِدیَن َمَعـَك، وَعَلـی اْلَمالِئَکـِة اْلحٰافِّ

ِنیـَن ِباْلَقُبـوِل َعلـٰی ُدعٰاِء ِشـیَعِتَك،  ِبَقْبـِرَك، َوالّشـاِهِدیَن ِلـُزّواِرَك، اْلُمَومِّ

ـِه وَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیـَك وَرْحَمـُة اللَّ َوالسَّ
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ـِت  َوَجلَّ ـُة،  یَّ ِز الرَّ َعُظَمـِت  َلَقـْد  ـِه،  اللَّ َرُسـوِل  َیاْبـَن  ـي  مِّ
ُ
َوأ ْنـَت 

َ
أ ِبـي 

َ
ِبأ

 ْرِض، َفَلَعَن 

َ
ِت َواْأل ـمٰاواٰ ْهـِل السَّ

َ
اْلُمِصیَبـُة ِبـَك َعَلْینـٰا، َوَعلـٰی َجِمیـِع أ

ْت ِلِقتٰاِلـَك.
َ
ـأ  ْلَجَمـْت َوَتَهیَّ

َ
ْسـَرَجْت َوأ

َ
ـًة أ مَّ

ُ
ـُه أ اللَّ

ـِه َقَصـْدُت َحَرَمـَك، َوآَتْیـُت ِإلٰی َمْشـَهِدَك،  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ

ْن 
َ
ـِذي َلـَك َلَدْیـِه أ ـِذي َلـَك ِعْنـَدُه، وِباْلَمَحـلِّ الَّ ِن الَّ

ْ
ـأ ـَه ِبالشَّ ُل اللَّ

َ
ْسـأ

َ
أ

ْنیـٰا  الدُّ ِفـي  َمَعُکـْم  َیْجَعَلِنـي  ْن 
َ
َوأ ـٍد،  ُمَحمَّ وآِل  ـٍد  ُمَحمَّ َعَلـی  ـَي  ُیَصلِّ

ـِه َوُجـوِدِه َوَکَرِمـِه. ِخـَرِة، ِبَمنِّ َواْالٰ

سپس ضریح را ببوس.
سالم ما ا ن ع ن ا رت عی   زیارت 

سـپس بـه طـرف پایین پـای مبـارک امام حسـین7 بـرو و در آنجـا حضرت 
علـی بـن الحسـین8 را زیـارت کـن و بگو:

ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن اْلُحَسـْیِن  ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك  ـِهیِد، َالسَّ ـِهیُد اْبـُن الشَّ َهـا الشَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِهیِد، َالسَّ الشَّ

بر  تو  بر  وارد  مصیبت  و  بزرگ  بسیار  تو  عزاى  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  فداى  به  مادرم  و  پدر 

را  اسب ها  که  گروهى  بر  خدا  لعنت  مى باشد،  گران  بسى  زمین  و  آسمان ها  اهل  تمامى  بر  و  ما 

نمودند. تو  با  نبرد  براى  آماده  را  خود  و  زده  لجام  و  کرده  زین 

اى موالى من، اى ابا عبد اهللا، حرم با صفاى تو را قصد نموده و به زیارتگاه و محضر نورانى تو آمده ام،

نزد  تو  براى  که  جایگاهى  و  مرتبه  و  شأن  به  مى نمایم  درخواست  و  مى خواهم  خدا  از 

دهد. قرار  شما  با  آخرت  و  دنیا  در  مرا  و  فرستد،  درود  محمد  آل  و  محّمد  بر  که  است  او 

کرمش و  جود  و  لطف  به 

حسین  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  شهید،  فرزند  اى  و  شهید  اى  تو  بر  سالم  شهید، 
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ـِه َعَلْیُکْم أْجَمِعیَن. ـِهیِد اْلَمْظُلوِم َصَلواُت اللَّ ِه اْلُحَسـْیِن الشَّ ِبي َعْبِداللَّ
َ
أ

ًة  مَّ
ُ
ـُه أ ـًة َظَلَمْتـَك، َوَلَعَن اللَّ مَّ

ُ
ُه أ َهـا اْلَمْظُلـوُم َواْبـُن اْلَمْظُلـوم، َلَعـَن اللَّ یُّ

َ
أ

ِبِه. َفَرِضَیـْت  ِبٰذِلـَك  َسـِمَعْت 

ِت  ـِه، َلَقْد َعُظَمـِت اْلُمِصیَبُة َوَجلَّ ِه َواْبَن َوِلیِّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َولـيَّ اللَّ َالسَّ

ْبَرُء 
َ
ـًة َقَتَلْتَك، َو أ مَّ

ُ
ُه أ ـُة ِبَك َعَلْینٰا َو َعلـٰی َجِمیِع اْلُمْؤِمِنیَن، َفَلَعَن اللَّ یَّ ِز الرَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ـِه َوِإَلْیَك ِمْنُهـْم ِفـي الدُّ ِإَلـی اللَّ

ھدا  زیارت 
سپس شهدا را زیارت کن و بگو:

ْصِفیٰاَء 
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ ِحّبـاَءُه، َالسَّ

َ
ِه َوأ ْوِلیـٰاَء اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یٰا أ  َالسَّ

ِمیِر 
َ
ْنصٰاَر أ

َ
ِه َوأ ْنصٰاَر َنِبیِّ

َ
ـِه َوأ ْنصٰاَر ِدیِن اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یٰا أ ِه َوأِوّداَءُه، َالسَّ اللَّ

ـٰالُم َعَلْیُکْم  َدِة ِنسـٰاِء اْلعاَلِمیَن، َالسَّ ء َسـیِّ هراٰ ْنصاَر فٰاِطَمَة الزَّ
َ
اْلُمْؤِمِنیَن َوأ

ْنصٰاَر 
َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یٰا أ ٍد اْلَحَسـِن اْلَوِليِّ الّناِصِح، َالسَّ ِبي ُمَحمَّ

َ
ْنصـٰاَر أ

َ
یـٰا أ

باد. شما  همه  بر  خدا  درود  مظلوم،  شهید  الحسین  اهللا  عبد  ابا  حضرت 

دادند. رضایت  بدان  و  شنیدند  که  را 

گروهى  کند  لعنت  خدا  و  نمودند  ستم  تو  به  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا  مظلوم،  فرزند  و  مظلوم  اى 

بر  و  ما  بر  تو  عزاى  و  بزرگ  بسیار  تو  بر  وارده  مصیبت  او،  ولّى  فرزند  و  خدا  ولّى  اى  تو  بر  سالم 

پیشگاه  و  خدا  درگاه  به  و  کشتند  را  تو  که  را  گروهى  کند  لعنت  خدا  است،  گران  بسى  مؤمنان  تمامى 

مى جویم. بیزارى  آخرت  و  دنیا  در  ناپاك  افراد  آن  از  شما 

خدا  برگزیدگان  اى  شما  بر  سالم  او،  محّبان  و  خدا  اولیاى  اى  شما  بر  سالم 

یاران  و  پیامبرش  یاران  و  خدا  دین  یاران  اى  شما  بر  سالم  او،  خاص  دوستان  و 

یاران  اى  شما  بر  سالم  عالم،  بانوان  سرور  زهرا  فاطمه  یاران  و  امیرالمؤمنین 

یاران  اى  شما  بر  سالم  مسلمین،  خیرخواه  ولى  على،  بن  حسن  حضرت  ابامحمد 
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پدر و مادرم به فداى شما، شما پاك و زمینى که در آن دفن شده اید پاك است، به خدا رستگار شدید 

رستگارى  به  شهیدان  با  بهشت  در  شما  همراه  و  بودم  شما  با  کاش  اى  یافتید،  دست  بزرگى  سعادت  به  و 

باد. شما  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  شما  بر  سالم  هستند.  همراهانى  و  رفیقان  خوب  آنان  و  مى رسیدم 

خداوندا براى تو نماز خوانده، رکوع و سجده نمودم، تنها براى تو که یکتایى و شریکى برایت نیست،

شایسته اى  معبود  و  خداوندى  تو  زیرا  نمى باشد،  روا  تو  براى  جز  سجده  و  رکوع  و  نماز  زیرا 

را  سالم  و  تحیت  بهترین  و  فرست  درود  محّمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  نیست.  تو  جز 

رکعت  دو  این  خداوندا  برگردان،  من  به  را  سالم  و  تحیت  پاسخ  ایشان  از  و  برسان  ایشان  به 

بر سالم  که  على  بن  حسین  حضرت  امامم  و  سرور  و  موال  به  من  طرف  از  است  هدیه  نماز 

آن  بر  و  بپذیر،  من  از  را  آن  و  فرست،  درود  محمد  آل  و  محّمد  بر  خداوندا  باد،  ایشان 

مهربانان. مهربان ترین  اى  ده،  پاداش  مرا  دارم  ولّیت  و  تو  به  نسبت  که  امیدى  و  آرزو  بهترین 

ِتـي ِفیهـٰا ُدِفْنُتـْم، َوُفْزُتـْم  ـي ِطْبُتـْم َوطٰاَبـِت اْالَْرُض الَّ مِّ
ُ
ْنُتـْم َوأ

َ
ِبـي أ

َ
ِبأ

ُفـوَز َمَعُکْم ِفي اْلِجنـٰاِن َمَع 
َ
ـِه َفـْوزًا َعِظیمًا، یـٰا َلْیَتِنـي ُکْنُت َمَعُکـْم َفأ َواللَّ

ـِه َوَبَرکاُتُه. ـٰالُم َعَلْیُکـْم َوَرْحَمُة اللَّ وَلِئَك َرِفیقًا، َوالسَّ
ُ
ِء وَحُسـَن أ ـَهداٰ الشُّ

سـپس در قسـمت بـاالی سـر مبـارک دو رکعت نماز با هر سـوره ای کـه خواهی 
بخـوان و چـون فارغ گشـتی از آن بگو: 

یَك َلَك،  ْیـُت وَرَکْعُت َوَسـَجْدُت َلـَك َوْحَدَك ٰال َشـِر ُهـمَّ َلـَك َصلَّ للَّ
َ
أ

ُه ٰال ِإَلَه ْنـَت اللَّ
َ
 نََّك أ

ـُجوَد ٰال َیُکـوَن ِإّال َلَك، ِالَ ُکوَع َوالسُّ ـالَة َوالرُّ نَّ الصَّ ِالَ

ِة  ِحیَّ ْفَضَل التَّ
َ
ي أ ْبِلْغُهْم َعنِّ

َ
ٍد َوأ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
ْنَت. أ

َ
ِإّال أ

ْکَعتٰاِن  ُهـمَّ َوهٰاتـٰاِن الرَّ للَّ
َ
ـالَم، أ َة َوالسَّ ِحیَّ ـٰالِم، َواْرُدْد َعَلـيَّ ِمْنُهـُم التَّ َوالسَّ

ِدي َوِإمٰاِمـي اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ َعَلْیِهَمـا  ـي ِإلـٰی َمـْوٰالَي وَسـیِّ ـٌة ِمنِّ ِهِدیَّ

ُجْرني 
ْ
ي، َوأ ـْل ٰذِلَك ِمنِّ ٍد وَتَقبَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
ـٰالُم. أ السَّ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
َك، یٰا أ َمِلي وَرجٰاِئي ِفیـَك َو في َوِلیِّ

َ
ْفَضَل أ

َ
َعلـٰی ٰذِلـَك أ
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زیبا،  ثناى  و  مدح  و  فراوان 

فرزند  اى  تو  بر  سالم  امیرالمؤمنین،  فرزند  اى  العباس،  الفضل  ابا  اى  تو  بر  سالم 

آورد  اسالم  که  قوم  میان  در  بود  نفر  اولین  که  کسى  فرزند  اى  تو  بر  سالم  اوصیا،  سرور 

و از جهت ایمان بر همه سبقت داشت و پایدارترین آنان نسبت به دین خدا و احاطه دارترین آنان بر اسالم بود. 

آنکه  است  برادرى  خوب  نمودى،  خیرخواهى  برادرت  و  او  رسول  و  خدا  براى  تو  که  مى دهم  گواهى 

برادرش را یارى نمود، خدا لعنت کند گروهى را که تو را کشتند، وخدا لعنت کند گروهى را که حرمت 

بردند، بین  از  را  اسالم  حرمت  تو  درکشتن  و  گرفتند  نادیده  را  تو 

برادرش  از  کننده  دفاع  برادر  کننده اى،  یارى  و  کننده  حمایت  و  کننده  جهاد  شکیباى  خوب  چه  پس 

ثواب  از  هستند  بى اعتنا  آن  در  او  غیر  آنچه  در  راغب  و  مایل  و  پروردگارش  اطاعت  به  گوینده  لبیک  و 

نـٰاِء اْلَجِمیـِل،  یـِل َوالثَّ اْلَجِز

ن8  ؤ را د ا ز باس  ل ا رت ابا ا وال   زیارت 
 روز 

آنـگاه بـرو بـه طـرف حـرم باصفـای حضـرت عّبـاس بـن علـی8 و چـون 
رسـیدی در آنجـا بایسـت و بگـو:

ـٰالُم  ِمیراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
َبـا اْلَفْضـِل اْلَعّبـاَس ْبـَن أ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ َالسَّ

ِل اْلَقْوِم ِإْسـٰالمًا،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن أوَّ یَن، َالسَّ ِد اْلَوِصیِّ َعَلْیـَك َیاْبـَن َسـیِّ

ـِه، َوأْحَوِطِهـْم َعَلی اِإلْسـٰالِم. ْقَوِمِهـْم ِبِدیـِن اللَّ
َ
ْقَدِمِهـْم ِإیمٰانـًا، َوأ

َ
َوأ

ِسـي  ـِه َو ِلَرُسـوِلِه َو ِالَِخیـَك، َفِنْعَم اْالَُخ اْلُمواٰ ْشـَهُد َلَقـْد َنَصْحَت ِللَّ
َ
أ

ِمْنـَك  ْت  اْسـَتَحلَّ ـًة  مَّ
ُ
أ ـُه  اللَّ َلَعـَن  َو  َقَتَلْتـَك،  ـًة  ُامَّ ـُه  اللَّ َفَلَعـَن  ِالَِخیـِه، 

ْسٰالِم. اْلَمحٰاِرَم، َواْنــَتَکَهْت في َقْتِلَك ُحْرَمَة اْالِ

ِخیِه، 
َ
ُخ الّداِفـُع َعْن أ

َ
َفِنْعـَم الّصاِبُر اْلُمجاِهـُد َواْلُمحٰاِمي الّناِصُر، َواْأل

ِب  ـواٰ ـِه، َالّراِغـُب ِفیمـٰا َزِهـَد ِفیـِه َغْیـُرُه ِمـَن الثَّ بِّ َاْلُمِجیـُب ِإلـٰی طٰاَعـِة َر
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پس خداوند تو را به درجه پدرانت در سراى بهشت پر نعمت ملحق فرماید که او ستوده و با شکوه است.

خداوندا خود را در معرض لطف تو قرار دادم 

و به زیارت اولیائت را قصد نمودم از جهت میل و رغت در ثواب تو و به امید مغفرت تو و احسان فراوان تو.

پس از تو مى خواهم که بر محّمد و آل محمد درود فرستى و قرار دهى روزى مرا به واسطه ایشان سرشار و 

زندگیم را به واسطه ایشان با آرامش و زیارتم را به وسیله ایشان پذیرفته شده و گناهم را به واسطه ایشان آمرزیده 

شده و مرا به وسیله ایشان سعادتمند و پیروز و موفق بازگردان در حالى که دعایم را اجابت نموده اى ، به بهترین 

شکلى که یکى از زائران آن حضرت و قصد کنندگان به سوى او باز مى گردد به رحمتت اى مهربان ترین مهربانان.

۱. إقبال األعمال : ص۶۴۳ ، ومصباح الزائر : ص۳۴۷ با مقداری اختالف ، مفتاح الجّنات : ۶۰۵/۲ .

ُه َحِمیٌد ُمِجیٌد. ِعیـِم، ِإنَّ ِر َجّناِت النَّ ُه ِبَدَرَجـِة آبٰاِئَك ِفي داٰ ْلَحَقـَك اللَّ
َ
َفأ

یـاَرِة  ْضـُت َو ِلِز ُهـمَّ َلـَك َتَعرَّ للَّ
َ
سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و بگـو: أ

یَل ِإْحسـاِنَك. ِبَك َوَرجاًء ِلَمْغِفَرِتَك َوَجِز ْوِلیٰاِئـَك َقَصْدُت، َرْغَبًة ِفـي َثواٰ
َ
أ

ْن َتْجَعـَل ِرْزقي ِبِهْم 
َ
ـٍد وأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ

َ
ْسـَئُلَك أ

َ
َفأ

یٰاَرِتـي ِبِهـْم َمْقُبوَلـًة، َوَذْنِبـي ِبِهـْم َمْغُفـورًا،  ًا، َوَعْیِشـي ِبِهـْم قـٰاّرًا، َوِز رَّ داٰ

ْفَضـِل مـٰا َیْنَقِلـُب 
َ
ْقِلْبِنـي ِبِهـْم ُمْفِلحـًا ُمْنِجحـًا، ُمْسـَتجٰابًا ُدعٰاِئـي، ِبأ

َ
َوأ

ِبـِه أَحـٌد ِمـْن ُزّواِرِه َواْلقٰاِصِدیـَن ِإَلْیـِه، ِبَرْحَمِتـَك یـٰا أْرَحـَم الّراِحِمیـَن.

پس ضریح را ببوس و در کنار آن آنچه خواستی نماز بخوان.
سـپس بـرای خـودت و پـدر و مـادرت و بـرادران مؤمنـت بـه آنچـه دوسـت 

داری دعـا کـن. (۱)
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َو  َعَلْیـَك،  ْسـِلیِم  ِللتَّ نـي  َهداٰ َو  َمکٰاَنـَك،  ِنـي  راٰ
َ
أ ـِذي  الَّ ـَه  اللَّ ُل 

َ
ْسـأ

َ
أ

ن7 وداع با امام 
هرگاه خواستی وداع کنی در آنجا بایست همان طور که در ابتدا ایستادی و بگو:

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ِصْفَوَة اللَّ ِه، َالسَّ َة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا ُحجَّ  َالسَّ

ٍع  ـِه، َسـٰالَم ُمـَودِّ ِمیـَن اللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا أ ـِه، َالسَّ َعَلْیـَك یـٰا خٰاِلَصـَة اللَّ

ٰال قـٰاٍل َوٰال َسـِئم، َفـِاْن َاْمـِض َفـٰال َعـْن َمٰالَلـٍة، َوِإْن ُاِقـْم َفـٰال َعْن ُسـوِء 

ـُه یـٰا َمـْوٰالَي آِخـَر اْلَعْهِد  یـَن، َوٰال َجَعَلـُه اللَّ ـُه الّصاِبِر َظـٍن ِبمـٰا َوَعـَد اللَّ

ُلُه 
َ
ْسـأ

َ
یٰاَرتِـَك، َوَرَزَقِنـَي اْلَعـْوَد ِالـٰی َمْشـَهِدَك، َواْلُمقٰاَم ِفـي َحَرِمَك، َوأ ِلِز

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ْن َیْجَعَلِنـي َمَعُکـْم ِفـي الدُّ
َ
أ

ِه،  بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َوليَّ اللَّ سـپس بگو: َالسَّ

ِغـٍب َعْنَك،  ِفـي، َغْیَر راٰ ُن اْنِصراٰ واٰ
َ
ِب، َوٰهـذاٰ أ ـٌة ِمـَن اْلَعـذاٰ ْنـَت لـي ُجنَّ

َ
أ

ِبَك،  ِهٍد فـي ُقْر َك، َوٰال ُمْؤِثـٍر َعَلْیـَك َغْیـَرَك، َوٰال زاٰ َوٰال ُمْسـَتْبِدٍل ِبـَك ِسـواٰ

 از خداوندى که مکان و جایگاه تو را به من نشان داد و راهنمایى ام نمود تا بر تو سالم گویم و زیارتت 

سالم  خداوند،  برگزیدة  اى  تو  بر  سالم  خدا،  حجت  اى  تو  بر  سالم 

که  کننده اى  وداع  سالم  پروردگار،  امین  اى  تو  بر  سالم  خدا،  براى  خالص  اى  تو  بر 

نه رنجیده گشته و نه دلتنگ، اگر از کنار مرقدت مى روم نه از باب ملول گشتن است و اگر بمانم نه از جهت 

بدگمانى است به آنچه خداوند به صابران وعده داده است، اى موالى من، خداوند این دیدارت را آخرین دیدار 

من قرار ندهد و بازگشت به سوى زیارتگاهت، و بودن در حرم باصفایت را روزى ام گرداند، و از او مى خواهم 

دهد. قرار  شما  با  مرا  آخرت  و  دنیا  در  که 

من  براى  تو  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  خدا،  ولى  اى  تو  بر  سالم 

سپرى در برابر عذاب هستى و اکنون هنگام بازگشتن من فرارسیده نه اینکه از تو روى گردان باشم و نه اینکه

غیر تو را جایگزین تو گردانم و نه اینکه غیر تو را بر تو ترجیح دهم، و نه اینکه از جوار و قرب تو بى میل باشم.
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پدران  با  بهشت  در  را  شما  با  همراهى  و  رفاقت  و  نماید  وارد  شما  حوض  کنار  در  مرا  که  مى خواهم  نمایم 

گرداند. روزى ام  شما  صالح 

بر  سالم  ـ  باد  خاندانش  و  او  بر  خداوند  سالم  و  درود  ـ  خدا  رسول  بر  سالم 

 [ عالم  بانوان  سرور  زهرا  فاطمه  بر  [سالم  امیرمؤمنان، 

على  حضرت  بر  سالم  حسین،  امام  بر  سالم  حسن،  امام  بر  سالم 

بن  جعفر  حضرت  بر  سالم  على،  بن  محّمد  حضرت  بر  سالم  الحسین،  بن 

موسى،  بن  على  حضرت  بر  سالم  جعفر،  بن  موسى  حضرت  بر  سالم  محّمد، 

سالم  محمد،  بن  على  حضرت  بر  سالم  على،  بن  محّمد  حضرت  بر  سالم 

الحسن. بن  محّمد  حضرت  بر  سالم  على،  بن  حسن  حضرت  بر 

َفـَقَتــُکْم ِفي اْلِجنٰاِن َمَع  ْن ُیوِرَدني َحْوَضُکْم، َو َیْرُزَقِني ُمراٰ
َ
یاَر تي ِإّیاَك، أ ِلِز

الّصاِلِحیَن. آبٰاِئـَك 

سـپس بـر پیامبـر اکـرم9 و ائّمـه طاهریـن: سـالم عـرض می کنـی و 
می گویـی: 

ـٰالُم َعلٰی  َم، َالسَّ ـُه َعَلْیِه َوآِلِه َوَسـلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ـٰالُم َعلـٰی َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

َدِة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن]،  ِء، َسـیِّ ْهراٰ ـٰالُم َعَلـی فٰاِطَمَة الزَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، [َالسَّ
َ
أ

ـٰالُم َعلـٰی َعِلـيِّ  ـٰالُم َعَلـی اْلُحَسـْیِن. َالسَّ ـٰالُم َعَلـی اْلَحَسـِن، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعلـٰی َجْعَفِر ْبِن  ، َالسَّ ِد ْبِن َعِلـيٍّ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ ْبـِن اْلُحَسـْیِن، َالسَّ

ـٰالُم َعلٰی َعِليِّ ْبِن ُموسـٰی،  ـٰالُم َعلٰی ُموسـٰی ْبِن َجْعَفٍر، َالسَّ ٍد، َالسَّ ُمَحمَّ

ـٰالُم  ٍد، َالسَّ ـٰالُم َعَلی َعِلـيِّ ْبِن ُمَحمَّ ، َالسَّ ِد ْبـِن َعِليٍّ ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ َالسَّ

ِد ْبِن اْلَحَسـِن.  ـٰالُم َعلـٰی ُمَحمَّ ، َالسَّ َعَلـی اْلَحَسـِن ْبـِن َعِليٍّ

و به آنچه دوست داری دعا کن.



ݐ   
 ݔ

ݑ  ݐݔ

۷۸۹

۱. سورۀ نساء، آیه۶۹.

شما،  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  سالم 

شایسته اى  عطایاى  در  مرا  و  مده،  قرار  ایشان  با  دیدارم  و  من  زیارت  آخرین  را  زیارتم  این  خداوندا 

گردان،  شریک  کرده اى،  مرحمت  خلقت  بر  تو  حّجت  و  پیامبرت  پسر  یارى  خاطر  به  آنان  به  که 

خوب  آنان  که  بده  قرار  صالحان  و  شهدا  با  بهشت  در  را  ایشان  و  ما  خداوندا 

رفیقان و همراهانى هستند، 

مى گویم.  سالم  شما  بر  و  مى سپارم  خدا  به  را  شما 

خدایا بازگشت به سوى آنان را روزى ام گردان و مرا با آنان محشور فرما، اى مهربان ترین مهربانان.

ِه َوَبَرکٰاُتُه. ـٰالُم َعَلْیُکْم َوَرْحَمُة اللَّ َالسَّ

ْشـرِْکِني َمَعُهْم ِفي 
َ
یٰاَرِتي ِإّیاُهـْم، َوأ ُهـمَّ ٰالَتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ

َتَك َعلـٰی َخْلِقَك.  ـَك َوُحجَّ ْعَطْیَتُهْم َعلـٰی َنْصِرِهـْم، ِاْبَن َنِبیِّ
َ
صٰاِلـِح مـٰا أ

ِء َوالّصاِلِحیَن َوَحُسـَن  ـَهداٰ ِتَك َمـَع (الشُّ ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا َوِإ ّیاُهـْم في َجنَّ للَّ
َ
أ

َرِفیقًا)(۱).  وَلِئـَك 
ُ
أ

ٰالَم.   َعَلْیُکُم السَّ
ُ
ْقَرأ
َ
َه، َوأ ْسـَتْوِدُعُکُم اللَّ

َ
أ

ْرَحَم الّراِحِمیَن.
َ
ُهـمَّ اْرُزْقِني اْلَعْوَد ِإَلْیِهْم، َواْحُشـْرني َمَعُهْم یـٰا أ للَّ

َ
أ

سـپس بیـرون بـرو و روی خـود را از قبـر مگـردان تـا از دیـد تو پنهـان گردد و 
بـر دم درب رو بـه قبلـه بایسـت و بـه آنچه دوسـت داری دعا کن و سـپس بازگرد 

اگـر خداونـد تبارک و تعالـی بخواهد.

ھدا: وداع با 
 آنگاه صورت را به سوی قبور شهیدان بگردان و با آنان وداع کن و بگو: 



ݑ ݒ ݐݒ  ݓ
ݑ ݒ ݐݒ  ݓ         

ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ
ّ ݐݔ ُݔ ݐ  ݔ

۷۹۰

ـِه  ِباللَّ آَمّنـا  ـٰالَم.  السَّ َعَلْیـَك   
ُ
ْقـَرأ

َ
َوأ ْسـَتْرِعیَك، 

َ
َوأ ـَه  اللَّ ْسـَتْوِدُعَك 

َ
أ

ُهـمَّ اْکُتْبنـٰا َمَع الّشـاِهِدیَن.  للَّ
َ
ـِه. أ َوِبَرُسـوِلِه، َوِبمـٰا جـٰاَء ِبـِه ِمْن ِعْنـِد اللَّ

َك،  ِخـي َنِبیِّ
َ
ـَك َواْبـِن أ یـٰاَر ِة َقْبـِر َوِلیِّ ُهـمَّ ٰالَتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ

ْبَقْیَتِني، َواْحُشـْرني َمَعـُه َوَمَع آبٰاِئِه ِفـي اْلِجنٰاِن. 
َ
َبـدًا مٰا أ

َ
یٰاَرَتـُه أ َواْرُزْقنـي ِز

و آنگاه بر ای خود و پدر و مادر و برادران مؤمن خود دعا کن.(۱)

ن  روز  ای امام  ی  (۲۸) زیارت دی
ݐ ݐ  ݔ   ݑ    ݔ ݐ

در مزار کبیر آمده است : کسی که برایش حضور در موقف حج ممکن نشد 
ولـی می توانـد خـود را در روز عرفه به کنار قبر امام حسـین7 برسـاند، باید آنجا 
حضور پیدا کند که در آن فضیلت بسیار است و سابقًا در این کتاب ذکرنمودیم، 
پـس سـزاوار اسـت کـه از فـرات غسـل کنی اگـر ممکن باشـد و اگـر نه، هر 
کجـا کـه ممکـن باشـد، آنـگاه بـا آرامـش و وقـار حرکـت کـن و چـون بـه باب 

حائـر رسـیدی خـدا را بـه بزرگی یـاد کـن و بگو:

شما را به خدا مى سپارم و از او خواستار مراعات شما هستم و بر شما سالم مى گویم. به خدا و رسول 

این  خدایا  فرما.  ثبت  دهندگان  گواهى  با  را  ما  خداوندا  داریم،  ایمان  آورده  خداوند  نزد  از  آنچه  به  و  او 

زیارت را آخرین زیارت و دیدار قبر ولیت و پسر برادر پیامبرت قرار مده،  و زیارت او را پیوسته تا مادامى 

فرما. محشور  بهشت  در  بزرگوارش  پدران  و  حضرت  آن  با  مرا  و  گردان،  روزى ام  داشته اى  باقى  مرا  که 

۱.  مصباح الزائر : ص۱۱۴ ، مفتاح الجّنات : ص۶۰۵ ، منهاج العارفین : ص۴۲۰ با تفاوت.

نان8  روز  ؤ ر د ا ز باس  ل ا وال ابا وداع  با 
هرگاه خواستی وداع کنی بگو: 

۱۶۸ 
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۱. سورۀ اعراف، آیۀ۴۳.

و  گوینده ام،  تسبیح  شام  و  صبح  و  کننده  ستایش  زیاد  را  خدا  و  بزرگ تر،  بسى  است  بزرگ تر  خدا 

نمى شد  رهنمون  را  ما  خدا  اگر  و  نمود  هدایت  امر  این  به  را  ما  که  است  خداوندى  سزاوار  ستایش  و  حمد 

آورده اند».  را  حق  پروردگارمان  رسوالن  نمى شدیم،  هدایت  بدان 

تو،  کنیز  و  بنده  پسر  و  تو  بندة  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم 

با دوست تو دوست و با دشمن تو دشمن است، به حرم تو پناهنده گشته، و با قصد نمودن تو به درگاه خدا تقّرب 

اختصاص  تو  زیارت  به  و  گردید  رهنمون  تو  والیت  به  را  ما  که  است  خداوندى  سزاوار  حمد  است،  جسته 

نمود. آسان  برایم  را  تو  نمودن  قصد  و  داد 

اى  تو  بر  سالم 

سالم  خدا،  پیامبر  نوح  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  برگزیده  آدم  حضرت  وارث 

موسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خدا،  خلیل  ابراهیم  حضرت  وارث  اى  تو  بر 

َو  ُبْکـَرًة  ـِه  اللَّ ُسـْبحٰاَن  َو  َکِثیـرًا،  ـِه  ِللَّ اْلَحْمـُد  َو  َکِبیـرًا،  ْکَبـُر 
َ
أ ـُه  اللَّ

ْن 
َ
نـٰا ِلٰهذاٰ َو مـٰا ُکّنـا ِلَنْهَتِدَي َلـْو ال أ ـِذي َهداٰ ـِه الَّ ِصیـًال، َو (اْلَحْمـُد ِللَّ

َ
أ

نا ِباْلَحـِق)(۱). بِّ ـُه، َلَقـْد جـاَءْت ُرُسـُل َر َنـا اللَّ َهداٰ

سـپس سـالم بـر پیامبـر اکـرم9 و بـر امیرمؤمنـان و امامـان بعـد از او عـرض 
می گویـی:  آنـگاه  و  می کنـی 

َمِتَك، 
َ
ــِه، َعْبــُدَك َواْبُن َعْبــِدَك، َواْبــُن أ بــٰا َعْبِد اللَّ

َ
ــٰالُم َعَلْیــَك یــٰا أ  َالسَّ

َب  ــرَّ ــَهِدَك، َو َتَق ــَتجٰاَر ِبَمْش َك، ِإْس ــُدوِّ ــٰاِدي ِلَع ــَك، َاْلُمع ــي ِلَوِلیِّ ِل َاْلُمواٰ

ِنــي  ــِوٰال َیِتــَك، َو َخصَّ ِنــي ِل ــِذي َهداٰ ــِه الَّ ِإَلْیــَك ِبَقْصــِدَك، َو اْلَحْمــُد ِللَّ

َل ِلــي َقْصَدَك. یٰاَرِتــَك، َوَســهَّ ِبِز

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا  سـپس داخل شـو و در قسـمت باالى سـر بایست و بگو:  َالسَّ

ـٰالُم  ِه، َالسَّ ِرَث ُنـوٍح َنِبيِّ اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِرَث آَدَم َصْفـَوِة اللَّ واٰ

ِرَث ُموسـَی  ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا واٰ ـِه، َالسَّ ِهیـَم َخِلیـِل اللَّ ِرَث ِإْبراٰ َعَلْیـَك یـٰا واٰ
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اى  تو  بر  سالم  خداوند،  روح  عیسى  حضرت  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  کلیم 

حّجت  امیرمؤمنان  وارث  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  حبیب  محمد  حضرت  وارث 

پسر  اى  تو  بر  سالم  مصطفى،  محّمد  پسر  اى  تو  بر  سالم  خداوند، 

اى  تو  بر  سالم  زهرا،  فاطمه  پسر  اى  تو  بر  سالم  مرتضى،  على 

کبرى. خدیجه  پسر 

که  مى دهم  شهادت  نشد،  گرفته  او  انتقام  که  تنها  اى  و  خدا،  خون  پسر  و  خدا  خون  اى  تو  بر  سالم 

نمودى،  نهى  زشتى ها  و  بدى ها  از  و  فرمودى،  امر  خوبى ها  به  و  پرداختى  زکات  و  داشتى  پا  به  را  نماز  تو 

گفتى. وداع  را  فانى  دار  تا  کردى  اطاعت  را  خدا  و 

خدا لعنت کند گروهى که تو را کشتند و خدا لعنت کند گروهى را که به تو ستم نمودند و خدا لعنت کند 

گشتند. خشنود  بدان  و  شنیدند  که  را  گروهى 

من  که  مى گیرم  گواه  را  رسوالنش  و  پیامبران  و  فرشتگان  و  خدا  اهللا،  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى 

ـٰالُم َعَلْیَك یٰا  ِه، َالسَّ ِرَث ِعیسـٰی ُروِح اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا واٰ ِه، َالسَّ َکِلیـِم اللَّ

ِة  ِمیِراْلُموِمِنیَن ُحجَّ
َ
ِرَث أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا واٰ ِه، َالسَّ ـٍد َحِبیِب اللَّ ِرَث ُمَحمَّ واٰ

ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن  ـٍد اْلُمْصَطفـٰی، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن ُمَحمَّ ـِه، َالسَّ اللَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ِء، َالسَّ ْهـراٰ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن فٰاِطَمَة الزَّ َعِلـيٍّ اْلُمْرَتضـٰی، َالسَّ

اْلُکْبرٰی. َخِدیَجـَة  َیاْبَن 

نََّك 
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِه َواْبـَن ثـٰاِرِه َواْلِوْتـَر اْلَمْؤُتـوَر، أ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ثـٰاَر اللَّ َالسَّ

َمـْرَت ِباْلَمْعـُروِف، َوَنَهْیَت َعِن 
َ
 کٰاَة، َوأ

ـٰالَة، َوآَتْیـَت الـزَّ َقْمـَت الصَّ
َ
َقـْد أ

تـٰاَك اْلَیِقیُن.
َ
َه َحّتـٰی أ َطْعـَت اللَّ

َ
اْلُمْنَکـِر، َوأ

ـًة  مَّ
ُ
ـُه أ ـًة َظَلَمْتـَك، َوَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ ـًة َقَتَلْتـَك، َوَلَعـَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ َلَعـَن اللَّ

َسـِمَعْت ِبٰذِلـَك َفَرِضَیـْت ِبـِه.

نَّي 
َ
ْنِبیٰاَءُه َوُرُسـَلُه أ

َ
ـَه َوَمٰالِئَکَتـُه َوأ ْشـِهُد اللَّ

ُ
ِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
یـٰا َمـْوٰالَي یٰا أ
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شما  حاضر  بر  و  شما  جسم  و  جان  بر  و  شما  بر  خدا 

درود   ، عملم،  فرجام  و  دینم  قوانین  و  احکام  به  دارم  یقین  شما  بازگشت  به  و  دارم  ایمان  شما  به 

شما. پنهان  و  آشکار  بر  و  شما  غایب  و 

به  مادرم  و  پدر 

و  آسمان ها  اهل  تمامى  بر  و  ما  بر  تو  بر  وارده  مصیبت  و  بزرگ  بسیار  تو  عزاى  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  فداى 

را خود  و  زدند  لجام  و  کرده  زین  را  اسب ها  که  گروهى  بر  خدا  لعنت  مى باشد،  گران  بسى  زمین 

آماده براى نبرد با تو نمودند.

مى نمایم  درخواست  خدا  از  آمدم،  تو  زیارنگاه  به  و  نموده  قصد  را  تو  صفاى  با  حرم  من،  موالى  اى 

فرستد  درود  که  است  او  نزد  تو  براى  که  جایگاهى  به  و  است  او  نزد  تو  براى  که  مرتبه اى  و  شأن  به 

دهد.  قرار  شما  با  آخرت  و  دنیا  در  مرا  و  محمد  آل  و  محّمد  بر 

سپس در قسمت باالی سر نماز بخوان به هر سوره ای که خواستی،
چون فارغ شدی بگو: 

ُت  ِتیـِم َعَملي، َفَصَلواٰ ِئِع ِدیِني َوَخواٰ ِبُکـْم ُمْوِمٌن َو ِبــِإیٰاِبُکْم ُموِقٌن، ِبَشـراٰ

شـٰاِهِدُکْم  َوَعلـٰی  ْجسـٰاِدُکْم، 
َ
أ َوَعلـٰی  ِحُکـْم  ْرواٰ

َ
أ َوَعلـٰی  َعَلْیُکـْم  ـِه  اللَّ

َوبٰاِطِنُکْم. َوظٰاِهرُِکـْم  َوغٰاِئِبُکـْم، 

ي یٰا  مِّ
ُ
ْنـَت َوأ

َ
ِبـي أ

َ
سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و آن را ببـوس و بگو: ِبأ

ـِت اْلُمِصیَبُة ِبـَك َعَلْینـٰا َوَعلٰی  ـُة َوَجلَّ یَّ ِز ـِه، َلَقْد َعُظَمـِت الرَّ بـٰا َعْبـِد اللَّ
َ
أ

 ْلَجَمْت 

َ
ْسـَرَجْت َو أ

َ
ـًة أ مَّ

ُ
ُه أ  ْرِض، َفَلَعـَن اللَّ

ِت َواْالَ ـمٰاواٰ ْهـِل السَّ
َ
َجِمیـِع أ

ِلِقتٰاِلـَك،  ْت 
َ
ـأ َوَتَهیَّ

ُل 
َ
ْسـأ

َ
َتــْیُت َمْشـَهَدَك، أ

َ
ـِه َقَصْدُت َحَرَمَك َوأ بـٰا َعْبِد اللَّ

َ
یـٰا َمـْوٰالَي یٰا أ

َي َعلٰی  نِّ ُتَصلِّ
َ
ِذي َلـَك َلَدْیـِه أ ـِذي َلَك ِعْنـَدُه، َواْلَمَحـلِّ الَّ ـَه ِبالّثـاِر الَّ اللَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ْن َیْجَعَلِنـي َمَعُکـْم ِفي الدُّ
َ
ـٍد َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
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یَك َلَك،  ْیُت َوَرَکْعُت َوَسـَجْدُت َلـَك، َوْحَدَك ٰال َشـِر ُهـمَّ ِإنِّـي َصلَّ للَّ
َ
أ

ُه ٰال ِإَلَه  ْنـَت اللَّ
َ
 نََّك أ

ـُجوَد ٰال َتُکـوُن ِإّال َلَك، ِالَ ُکوَع َوالسُّ ـٰالَة َوالرُّ نَّ الصَّ ِالَ

ْفَضَل 
َ
ـي أ ْبِلْغُهـْم َعنِّ

َ
ـٍد َوأ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ للَّ

َ
ْنـَت، أ

َ
ِإّال أ

ِة، َواْرُدْد َعَلـيَّ ِمْنُهْم. ِحیَّ ـٰالِم َوالتَّ السَّ

سـپس در پاییـن پـای مبـارک بـرو و حضـرت علـی بـن الحسـین8 را زیـارت 
کـن کـه سـِر شـریف آن حضـرت پایین پـای حضرت ابا عبـد الله7 اسـت و بگو:

ـِه،  ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َنِبـيِّ اللَّ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك َیاْبـَن َرُسـوِل اللَّ َالسَّ

اْلُحَسـْیِن  َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ِمیِراْلُمْؤِمِنیـَن، 
َ
أ َیاْبـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِهیِد، َالسَّ ـِهیُد َواْبـُن الشَّ َهـا الشَّ یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـِهیِد، َالسَّ الشَّ

ًة  مَّ
ُ
ـُه أ ـًة َقَتَلْتـَك، َوَلَعَن اللَّ مَّ

ُ
ـُه أ َهـا اْلَمْظُلـوُم َواْبـُن اْلَمْظُلـوِم، َلَعـَن اللَّ یُّ

َ
أ

ِبـِه. َفَرِضَیـْت  ِبٰذِلـَك  َسـِمَعْت  ـًة  مَّ
ُ
أ ـُه  اللَّ َوَلَعـَن  َظَلَمْتـَك، 

ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا  سـپس خـود را بـر قبـر بیفکـن و آن را ببـوس و بگـو: َالسَّ

نیست،  تو  براى  شریکى  و  یکتایى  تو  نمودم،  سجده  و  رکوع  خواندم،  نماز  تو  براى  خداوندا 

شایسته اى  معبود  و  خداوند  تویى  چون  نمى باشد،  تو  براى  جز  سجده  و  رکوع  و  نماز  زیرا 

جز تو نیست. خداوندا بر محّمد و آل محّمد درود فرست و از طرف من بهترین سالم و تحیت را به ایشان 

بازگردان. من  به  را  پاسخ  ایشان  طرف  از  و  برسان 

خدا،  پیامبر  فرزند  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

حسین  فرزند  اى  تو  بر  سالم  امیرمؤمنان،  فرزند  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  شهید،  پسر  اى  و  شهید  اى  تو  بر  سالم  شهید، 

اى مظلوم و اى پسر مظلوم، خدا لعنت کند گروهى که تو را کشتند و خدا لعنت کند گروهى را که به تو 

ستم نمودند و خدا لعنت کند گروهى را که آن را شنیدند و بدان رضایت دادند و خشنود گشتند.

اى  تو  بر  سالم 
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ُفـوَز َمَعُکـْم.
َ
ُکْنـُت َمَعُکـْم َفأ

سـپس بـه بـاالی سـر مبـارک بازگـرد و زیاد بـرای خـودت و اهـل و عیالت و 
بـرادران مؤمـن خویش دعـا کن.

 و چون خواستی بیرون روی خود را بر قبر بیفکن و بگو: 

ُة ِبـَك َعَلْینٰا  یَّ ِز ـِت الرَّ ـِه، َلَقْد َعُظَمـِت اْلُمِصیَبـُة َوَجلَّ ـِه َواْبـَن َوِلیِّ َولـيَّ اللَّ

َوَعلـٰی َجِمیِع اْلُمْسـِلِمیَن، 

ِمْنُهـْم. َوِإَلْیـَك  ـِه  اللَّ ِإَلـی   
ُ
ْبـَرأ

َ
َوأ َقَتَلْتـَك،  ـًة  مَّ

ُ
أ ـُه  اللَّ َفَلَعـَن 

سـپس از دری کـه نـزد پـای حضـرت علی بن الحسـین8 اسـت بیرون بـرو، در 
آنجـا به سـوی شـهدا رو کـن و آنـان را زیارت نمـا و بگو: 

ْصِفیٰاَء 
َ
ـٰالُم َعَلْیُکْم یـٰا أ ِحّبـاَءُه، َالسَّ

َ
ـِه َوأ ْوِلیٰاَء اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا أ َالسَّ

ْنصٰاَر 
َ
ـِه َوأ ْنصٰاَر َنِبیِّ

َ
ـِه َوأ ْنصٰاَر ِدیـِن اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا أ ِوّداَءُه، َالسَّ

َ
ـِه َوأ اللَّ

ي  مِّ
ُ
ْنُتـْم َوأ

َ
ِبي أ

َ
ـٰالُم، ِبأ ِمیـِر اْلُموِمِنیـَن َواْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن َعَلْیِهـُم السَّ

َ
أ

ِتـي ِفیهـٰا ُدِفْنُتـْم َوُفْزُتـْم َفـْوزًا َعِظیمًا، َفیـٰا َلْیَتِني  ِطْبُتـْم َوطٰاَبـِت اْالَْرُض الَّ

مى شدم. سعادتمند  شما  همراه  و  بودم  شما  با 

است،  بزرگ  بسى  مسلمانان  تمامى  بر 

و  ما  بر  عزایت  و  تو  سوگ  و  عظیم  ما  بر  تو  مصیبت  خدا،  ولى  پسر  اى  و  خدا  ولى 

خدا لعنت کند گروهى را که تو را کشتند و به سوى خدا و به شما از آنان بیزارى مى جویم.

برگزیدگان  اى  شما  بر  سالم  او،  محبان  و  خدا  اولیاى  اى  شما  بر  سالم 

کنندگان  یارى  و  او  پیامبر  کنندگان  یارى  اى  و  خدا  دین  یاران  اى  شما  بر  سالم  او،  دوستان  و  خدا 

شما  شما،  فداى  به  مادرم  و  پدر   ، ـ  باد  ایشان  بر  درود  و  سالم  ـ  حسین  امام  و  حسن  امام  و  امیرمؤمنان 

نیز  من  کاش  اى  رسیدید،  بزرگى  سعادت  به  و  است  پاك  شده اید،  دفن  آن  در  که  زمینى  و  پاك؛ 
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سالم  خدا،  حجت  اى  تو  بر  سالم  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

تو  بر  سالم  خدا،  براى  خالص  اى  تو  بر  سالم  خداوند،  برگزیده  اى  تو  بر 

اى امین پروردگار، سالم وداع کننده اى که نه رنجیده گشته و نه دلتنگ، اگر مى روم نه از باب ملول گشتن 

است، و اگر بمانم نه از جهت بدگمانى است به آنچه خداوند به صابران وعده داده است.

اى موالى من، خداوند این زیارتم را آخرین زیارت من قرار ندهد و بازگشت به سوى زیارتگاهت را 

و بودن در حرم باصفایت را روزى من گرداند و از او مى خواهم که در دنیا و آخرت مرا با شما قرار دهد.

«ما از خداوندیم و به سوى او بازگشت کننده ایم»

و  او  رسول  و  خدا  فرمانبردار  و  مطیع  شایسته،  بنده  اى  تو  بر  سالم 

ـٰالُم  ـِه، َالسَّ ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا ُحجَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي، َالسَّ َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك  ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا خٰاِلَصَة اللَّ ـِه، َالسَّ َعَلْیـَك یـٰا َصْفـَوَة اللَّ

ْمِضي َفٰال َعـْن َمٰالَلٍة، 
َ
ٍع ٰال قٰاٍل َوٰال َسـِئٍم، َفـِإْن أ ِه، َسـٰالَم ُمَودِّ ِمیـَن اللَّ

َ
یـٰا أ

یـَن. ـُه الّصاِبِر ِقـْم َفـٰال َعـْن ُسـوِء َظـنٍّ ِبمـٰا َوَعـَد اللَّ
ُ
َوِإْن أ

یٰاَرتِـَك، َوَرَزَقِنـي اْلَعـْوَد ِإلٰی  ـُه یـٰا َمـْوٰالَي آِخـَر اْلَعْهـِد ِلِز ٰال َجَعَلـُه اللَّ

ِخَرِة. ْنیـٰا َواْالٰ ْن َیْجَعَلِني َمَعُکْم ِفي الدُّ
َ
َمْشـَهِدَك، َواْلُمقـٰاَم ِفي َحَرِمـَك، َوأ

آنگاه خارج شو و هرگز پشت به ضریح مبارك نکن و زیاد بگو: 
ـِه َوِإّنـا ِإَلْیـِه راِجُعـوَن). (ِإّنـا ِللَّ

ّباس7   روز  ل ا رت ابا ا وال  ای  ی  زیارت دی
  سـپس بـرو تـا به حرم و محل شـهادت حضـرت عّباس7 برسـی، هنگامی 

که رسـیدی بایسـت و بگو:

َو  َوِلَرُسـوِلِه  ـِه  ِللَّ َاْلُمِطیـُع  الّصاِلـُح،  اْلَعْبـُد  َهـا  یُّ
َ
أ َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ
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خدا  رحمت  و  سالم،  باد  تو  بر  و  حسین،  امام  و  حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  و 

جانت. و  جسم  بر  مغفرتش  و  او  برکات  و 

رفتند،  خدا  راه  در  مجاهدان  و  بدر  اهل  که  رفتى  طریقى  همان  بر  تو  که  مى گیرم  گواه  را  خدا 

کردند.  فراوان  تالش  خدا  اولیاى  یارى  و  نصرت  در  و  نمودند  خیرخواهى  دشمنان  جهاد  در  آنانکه 

نمودند  وفا  خود  بیعت  به  که  کسانى  به  نسبت  را  پاداش  بیشترین  و  پاداش  بهترین  تو  به  خداوند 

صالحان و  صدیقان  و  شهیدان  و  پیامبران  با  را  تو  و  فرماید  مرحمت  کردند  اجابت  را  او  دعوت  و 

هستند». همراهان  و  رفیقان  خوب  «آنان  که  فرماید  محشور 

خدا  به  مى نمایم،  سالم  تو  بر  و  تو ام  مراعات  خواستار  او  از  و  مى سپارم  خدا  به  را  تو 

بنویس،  گواهان  زمره  در  را  ما  پس  دارم،  ایمان  آورده  خداوند  طرف  از  آنچه  و  رسولش  و 

ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة  ـٰالُم  السَّ َوَعَلْیـَك  َواْلُحَسـْیِن،  َواْلَحَسـِن  ِمیِراْلُموِمِنیـَن  ِالَ

َوَبَدِنـَك. ُروِحـَك  َعلـٰی  َوَمْغِفَرُتـُه  َوَبَرکٰاُتـُه 

ـوَن َواْلُمجٰاِهُدوَن  یُّ َك َمَضْیـَت َعلـٰی مـٰا َمَضـی اْلَبْدِر نـَّ
َ
ـَه أ ْشـِهُد اللَّ

ُ
أ

ِء، َاْلُمبٰاِلُغوَن ِفـي ُنْصَرِة  ـِه، َاْلُمنٰاِصُحوَن ِفي ِجهـٰاِد اْالَْعـداٰ ِفـي َسـِبیِل اللَّ

ْن َوفـٰی ِبَبْیَعِتِه،  َحٍد ِممَّ
َ
ِء أ ْوَفَر َجزاٰ

َ
ِء، َوأ ْفَضَل اْلَجـزاٰ

َ
ـُه أ َك اللَّ ْوِلیٰاِئـِه. َفَجزاٰ

َ
أ

یِقیـَن  دِّ ِء َوالصِّ ـَهداٰ یـَن َوالشُّ ِبیِّ َواْسـَتجٰاَب َلـُه َدْعَوَتـُه، َوَحَشـَرَك َمـَع النَّ

ولِئـَك َرِفیقًا).(۱)
ُ
َوالّصاِلِحیَن (َوَحُسـَن أ

سـپس در قسـمت بـاالی سـر مبـارک دو رکعـت نمـاز بخـوان و بعـد از آن به 
آنچـه دوسـت داری دعـا کن.

چون اراده بیرون رفتن نمودی با آن حضرت وداع کن و بگو:

ـِه  ِباللَّ آَمنّـا  ـٰالَم،  السَّ َعَلْیـَك   
ُ
ْقـَرأ

َ
َوأ ْسـَتْرِعیَك، 

َ
َوأ ـَه  اللَّ ْسـَتْوِدُعَك 

َ
أ

ُهـمَّ اْکُتْبنٰا َمـَع الّشـاِهِدیَن،  للَّ
َ
ـِه، أ َوِبَرُسـوِلِه َوِبمـٰا جـٰاَء ِبـِه ِمـْن ِعْنـِد اللَّ

۱. سورۀ نساء، آیه۶۹.
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زیارت  و  مده  قرار  پیامبرت  برادر  پسر  و  ولیت  قبر  به  نسبت  من  زیارت  آخرین  را  زیارت  این  خداوندا 

او را همیشه تا مادامى که مرا باقى داشته اى روزى ام گردان و مرا با  ایشان واجدادش در بهشت محشور فرما.

برابر در  سپرى  من  براى  تو  اهللا،  عبد  ابا  اى  تو  بر  سالم  خدا،  ولى  اى  تو  بر  سالم 

 عذاب هستى و اکنون هنگام بازگشتن من فرارسیده نه اینکه از تو روى گردان باشم و نه اینکه غیر تو را 

جایگزین تو گردانم و نه اینکه غیر تو را بر تو ترجیح دهم، و نه اینکه از جوار و قرب تو بى میل باشم. از 

خداوند تبارك و تعالى درخواست مى کنم که آن را آخرین دیدار من قرار ندهد از خداوندى که مکان و 

جایگاه تو را به من نشان داد و راهنمایى ام نمود تا بر تو سالم گویم و زیارتت نمایم مى خواهم که مرا در 

گرداند. روزى ام  شما  صالح  پدران  با  بهشت  در  را  شما  با  همراهى  و  رفاقت  و  نماید  وارد  شما  حوض  کنار 

َك،  ِخـي َنِبیِّ
َ
َك َواْبـِن أ یـٰاَرِة َقْبـِر َوِلیِّ ُهـمَّ ٰال َتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ

ْبَقْیَتني، َواْحُشـْرني َمَعـُه َوَمَع آبٰاِئِه ِفـي اْلِجنٰاِن.
َ
َبـدًا مٰا أ

َ
یٰاَرَتـُه أ َواْرُزْقِنـي ِز

و آنگاه برای خودت و پدر و مادرت و برای برادران مؤمن خویش دعا کن.

ن7  روز  زیارت وداع امام 
سـپس بـرای وداع بـه حـرم امـام حسـین7 بازگرد و چـون خواسـتی وداع کنی 

همـان گونـه کـه در ابتدا ایسـتادی بایسـت و بگو: 

ْنَت ِلي 
َ
ـِه، أ بـٰا َعْبِداللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا أ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َوليَّ اللَّ َالسَّ

ِغٍب َعْنَك، َوٰال ُمْسـَتْبِدٍل  ِفي، َغْیَر راٰ ُن اْنِصراٰ واٰ
َ
ِب، َوٰهـذاٰ أ ـٌة ِمَن اْلَعـذاٰ ُجنَّ

َه  ُل اللَّ
َ
ْسـأ

َ
ِبـَك. أ ِهـٍد ِفـي ُقْر َك، َوٰال ُمْؤِثـٍر َعَلْیـَك َغْیـَرَك، َوٰال زاٰ ِبـَك ِسـواٰ

ِذي  ـَه الَّ ُل اللَّ
َ
ْسـأ

َ
ي َوِمـْن ُرُجوِعي، أ ْن ٰال َیْجَعَلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمنِّ

َ
َتعٰالـٰی أ

ْن ُیوِرَدني 
َ
یٰاَرتـي ِإّیـاَك، أ ْسـِلیِم َعَلْیـَك، َو ِلِز ِنـي ِللتَّ ِنـي َمکٰاَنـَك، َوَهداٰ راٰ

َ
أ

الّصاِلِحیـَن. آبٰاِئـَك  َمـَع  اْلِجنـٰاِن  ِفـي  َفَقَتُکـْم  ُمراٰ َوَیْرُزَقِنـي  َحْوَضُکـْم 
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زیارت  آخرین  را  زیارتم  این  خداوندا  شما،  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  سالم 

خاطر  به  آنان  به  که  شایسته اى  عطایاى  در  مرا  و  مده،  قرار  ایشان  با  دیدارم  و  من 

را  ایشان  و  ما  خداوندا  گردان،  شریک  کرده اى  مرحمت  خلقت  بر  تو  حّجت  و  پیامبرت  پسر  یارى 

هستند،  همراهانى  و  رفیقان  خوب  آنان  که  بده  قرار  صالحان  و  شهدا  با  بهشت  در 

گردان  روزى ام  را  آنان  سوى  به  بازگشت  خداوندا  مى گویم.  سالم  شما  بر  و  مى سپارم  خدا  به  را  شما 

مهربانان. مهربان ترین  اى  فرما،  محشور  آنان  با  مرا  و 

سـپس بـر پیامبراکـرم9 و بـر ائّمـۀ طاهریـن: یکایـک آن هـا سـالم بگو و 
اگـر خواسـتی بازگـرد و بـه آنچـه دوسـت داری دعـا کن. 

ھدا:   روز  وداع 
آنگاه صورت را به سوی قبور شهیدان بگردان و با آنان وداع کن و بگو:

ُهـمَّ ٰال َتْجَعْلُه آِخـَر اْلَعْهِد  للَّ
َ
ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، أ ـٰالُم َعَلْیُکـْم َوَرْحَمـُة اللَّ َالسَّ

ْعَطْیَتُهـْم َعلـٰی 
َ
ْشـرِْکِني َمَعُهـْم ِفـي صٰاِلـِح مـٰا أ

َ
یٰاَرِتـي ِإّیاُهـْم، َوأ ِمـْن ِز

ُهـمَّ اْجَعْلنـٰا َوِإّیاُهْم ِفي  للَّ
َ
َتـَك َعلٰی َخْلِقـَك، أ ـَك َوُحجَّ َنْصِرِهـْم ِاْبـَن َنِبیِّ

ولِئـَك َرِفیقـًا.
ُ
ـَهداِء َوالّصاِلِحیـَن َوَحُسـَن أ ِتـَك َمـَع الشُّ َجنَّ

ُهـمَّ اْرُزْقِني اْلَعـْوَد ِإَلْیِهْم  للَّ
َ
ـٰالَم، أ  َعَلْیُکـُم السَّ

ُ
ْقـَرأ

َ
ـَه َوأ ْسـَتْوِدُعُکُم اللَّ

َ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.
َ
َواْحُشـْرني َمَعُهـْم یـٰا أ

سـپس خـارج شـو و دیـده بـه قبر مبارک داشـته باش تـا دیگـر آن را نبینی و بر 
درب حـرم رو بـه قبلـه بایسـت و دعـا کن به آنچه دوسـت داری؛ و آنـگاه بازگرد 

اگـر خداونـد تبارک و تعالـی بخواهد.(۱)

۱.  مزار کبیر : ص۴۶۲، بحاراالنوار: ۳۵۹/۱۰۱ ح۱ .
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سالم  خدا،  پیامبر  اى  تو  بر  سالم  خدا،  رسول  اى  تو  بر  سالم 

وحیش. بر  او  امین  و  خلق  میان  از  خدا  برگزیده  اى  تو  بر 

من،  موالى  اى  تو  بر  سالم  امیرمؤمنان،  اى  من  موالى  اى  تو  بر  سالم 

میان  در  او  جانشین  و  پیامبرش  وصى  و  علمش  باب  و  او  خلق  بر  خدا  حجت  تو 

از  من  نشستند،  تو  جایگاه  در  و  نمودند  غصب  را  تو  حّق  که  را  گروهى  کند  لعنت  خداوند  هستى.  اّمتش 

مى جویم.  بیزارى  تو  سوى  به  پیروانشان  از  و  آنان 

بانوان  بخش  زینت  اى  تو  بر  سالم  بتول،  فاطمه  اى  تو  بر  سالم 

درود  عالم،  پروردگار  خدا،  رسول  دختر  اى  تو  بر  سالم  عالم، 

ب و روز   از راه دور ن   (۲۹) زیارت امام 
در مفتـاح الجّنـات آمـده اسـت: این زیـارت را سـّید بن طـاووس1 در اقبال 
در ضمـن دعاهـای عرفـه ذکـر کـرده و همچنیـن عالمـه مجلسـی1 در کتـاب 

زاد المعاد گفته است: با این زیارت امام7 از راه دور زیارت می شود:
ـٰالُم  ِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َنِبـيَّ اللَّ ـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َرُسـوَل اللَّ َالسَّ

ِمیَنُه َعلـٰی َوْحِیِه.
َ
ـِه ِمـْن َخْلِقـِه، َوأ َعَلْیـَك یـٰا ِخَیَرَة اللَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمْوٰالَي،  ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن، َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َمْوٰالَي یـٰا أ َالسَّ

ـِه، َواْلَخِلیَفُة ِمْن  ِه َعلـٰی َخْلِقِه، َوبـٰاُب ِعْلِمِه، َوَوِصـيُّ َنِبیِّ ـُة اللَّ ْنـَت ُحجَّ
َ
أ

ـَك، َوَقَعـَدْت َمْقَعـَدَك، أَنا  ـًة َغَصَبْتَك َحقَّ ـُه ُامَّ ِتـِه، َلَعَن اللَّ َبْعـِدِه فـي ُامَّ

َبـِريٌء ِمْنُهْم َوِمـْن ِشـیَعِتِهْم ِإَلْیَك.

ْیـَن ِنسـٰاِء  ـٰالُم َعَلْیـِك یـٰا َز ـٰالُم َعَلْیـِك یـٰا فٰاِطَمـُة اْلَبُتـوُل، َالسَّ َالسَّ

ـی  ـِه َربِّ اْلعٰاَلِمیـَن، َصلَّ ـٰالُم َعَلْیـِك یـٰا ِبْنـَت َرُسـوِل اللَّ اْلعٰاَلِمیـَن، َالسَّ

۱۶۹ 
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قاتلین  براى  که  را  آنان  کند  لعنت  خدا  و  را،  ایشان  متابعان  و  پیروان  کند  لعنت  خدا  و  نکردند،  رعایت  را 

حسین،  امام  و  حسن  امام  گرامى  سبط  دو  مادر  اى  تو  بر  سالم  و  تو  بر  خدا 

لعنت خدا بر گروهى که حق تو را غصب نمودند و آنچه را که خداوند براى تو حالل قرار داده بود از تو بازداشتند، 

مى جویم. بیزارى  انان  پیروان  و  آنان  از  تو  سوى  به  من 

موالى  اى  تو  بر  سالم  منزه،  و  پاك  یعنى  زکى  حسن  اى  محّمد،  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

به  من  نمودند،  پیروى  و  کردند  بیعت  تو  امر  در  و  کشتند  را  تو  که  را  گروهى  کند  لعنت  خداوند  من، 

مى جویم. بیزارى  آنان  پیروان  و  آنان  از  تو  سوى 

درود  الحسین،  اهللا  عبد  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

کند  لعنت  خدا   ، ـ  باد  ایشان  آل  و  ایشان  بر  خدا  صلوات  ـ  محّمد  حضرت  جّدت  و  پدر  بر  و  تو  بر  خدا 

گروهى را که ریختن خون تو را حالل شمردند، و خدا لعنت کند گروهى را که تو را کشتند و حرمت تو 

ِدیَن َلُهْم  ـُه اْلُمَمهِّ ْتبٰاَعُهْم، َوَلَعـَن اللَّ
َ
ْشـیٰاَعُهْم َوأ

َ
ـُه أ یَمـَك، َوَلَعـَن اللَّ َحِر

ـْبَطْیِن اْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن،  ـٰالُم َعَلْیِك یٰا ُامَّ السِّ ـُه َعَلْیـِك َوَعَلْیِه، َالسَّ اللَّ

ُه َلـِك َحٰالًال،  ـِك، َوَمَنَعْتـِك مـٰا َجَعَلـُه اللَّ ـًة َغَصَبْتـِك َحقَّ ـُه ُامَّ َلَعـَن اللَّ

أَنـا َبـِريٌء ِإَلْیِك ِمْنُهـْم َوِمْن ِشـیَعِتِهْم.

ـٰالُم  ، َالسَّ  ِکيَّ
ِدِن اْلَحَسـَن الـزَّ بـٰا ُمَحمَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ َالسَّ

ْمِرَك َوشـٰاَیَعْت، 
َ
ـًة َقَتَلْتـَك، َوبٰاَیَعْت فـي أ ُه ُامَّ َعَلْیـَك یـٰا َمْوٰالَي، َلَعـَن اللَّ

أَنـا َبـِريٌء ِإَلْیَك ِمْنُهـْم َوِمْن ِشـیَعِتِهْم.

ُت  ، َصَلواٰ ِه اْلُحَسـْیَن ْبَن َعِلـيٍّ بـٰا َعْبِداللَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمْوٰالَي یٰا أ َالسَّ

َوآِلـِه،  َعَلْیـِه  ـُه  اللَّ ـی  َصلَّ ـٍد  ُمَحمَّ َك  َوَجـدِّ ِبیـَك 
َ
أ َوَعلـٰی  َعَلْیـَك  ـِه  اللَّ

ـًة َقَتَلْتَك َواْسـَتبٰاَحْت  ـُه ُامَّ ْت َدَمـَك، َوَلَعـَن اللَّ ـَةِن اْسـَتَحلَّ ـُه ُامَّ
َلَعـَن اللَّ

مى جویم. بیزارى  و  تبّرى  آنان  از  شما  سوى  به  خداوند  درگاه  به  من  نمودند  سازى  زمینه  شما 

ـِه َوِإَلْیـَك ِمْنُهـْم. نـٰا َبـريٌء ِإَلـی اللَّ
َ
ْمِکیـِن ِمـْن ِقتٰاِلُکـْم، أ ِبالتَّ
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مى جویم. بیزارى  و  تبّرى  عّزى  و  الت  و  طاغوت  و  جبت  از  و  دارم، 

تو  بر  سالم  الحسین،   بن  على  محمد،  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم 

اهللا  عبد  ابا  اى  من  موالى  اى  تو  بر  سالم  على،  بن  محّمد  جعفر،  ابا  اى  من،  موالى  اى 

بن  موسى  الحسن  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم  محّمد،  بن  جعفر 

سالم  موسى،  بن  على  الحسن  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر  سالم  جعفر، 

من  موالى  اى  تو  بر  سالم  على،  بن  محّمد  جعفر  ابا  اى  من،  موالى  اى  تو  بر 

محمد  ابا  اى  من  موالى  اى  تو  بر  سالم  محمد،  بن  على  الحسن  ابا  اى 

بن  محمد  القاسم  ابا  اى  من  موالى  اى  تو  بر  سالم  على،  بن  حسن 

مطّهرت. و  پاك  عترت  بر  و  تو  بر  خدا  درود  الزمان،  صاحب  الحسن، 

به  آنچه  به  و  خدا  به  خطاهایم،  و  گناهان  آمرزش  و  بخشش  در  باشید  من  شفیعان  من  موالیان  اى 

والیت  شما  اولین  به  نسبت  که  طور  همان  پذیرفته ام  را  شما  آخرین  والیت  آوردم،  ایمان  شده  نازل  شما 

ـٰالُم َعَلْیَك  ٍد َعِليَّ ْبَن اْلُحَسـْیِن،  َالسَّ بٰا ُمَحمَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َمْوٰالَي یٰا أ َالسَّ

بٰا َعْبِد 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یٰا َمْوٰالَي یـٰا أ ،  َالسَّ َد ْبـَن َعِليٍّ بـٰا َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َ
یـٰا َمـْوٰالَي یٰا أ

َبا اْلَحَسـِن ُموَسـی ْبَن 
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمْوٰالَي یٰا أ ٍد،  َالسَّ ـِه َجْعَفـَر ْبـَن ُمَحمَّ اللَّ

ـٰالُم  َبا اْلَحَسـِن َعِليَّ ْبَن ُموسـٰی،  َالسَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا َمـْوٰالَي یٰا أ َجْعَفـٍر،  َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمْوٰالَي  ،  َالسَّ ـَد ْبَن َعِلـيٍّ بٰا َجْعَفـٍر ُمَحمَّ
َ
َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ

ِدِن  بٰاُمَحمَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ ـٍد،  َالسَّ َبـا اْلَحَسـِن َعِليَّ ْبـَن ُمَحمَّ

َ
یـٰا أ

ـَد ْبَن  َبـا اْلقٰاِسـِم ُمَحمَّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َمـْوٰالَي یـٰا أ ،  َالسَّ اْلَحَسـَن ْبـَن َعِلـيٍّ

َبِة. یِّ ُه َعَلْیـَك َوَعلٰی ِعْتَرِتَك الّطاِهـَرِة الطَّ ی اللَّ مـٰاِن، َصلَّ اْلَحَسـِن صٰاِحَب الزَّ

ـِه  ِلـيَّ ُکوُنـوا ُشـَفعٰاِئي فـي َحـطِّ ِوْزِري َوَخطـٰاَي، آَمْنـُت ِباللَّ یـٰا َمواٰ

َوَبِرْئـُت  َلُکـْم،  وَّ  

َ
أ لـٰی  َتواٰ

َ
أ ِبمـٰا  آِخَرُکـْم  لـٰی  َتواٰ

َ
َوأ ِإَلْیُکـْم،  ْنـِزَل 

ُ
أ َوِبمـٰا 

اْلُعـّزٰی. َو  الـّالِت  َو  َوالّطاُغـوِت  اْلِجْبـِت  ِمـَن 
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اى سروران من، با کسانى که با شما در سازش هستند در سازش ام، و با آنانکه با شما در جنگ هسند در 

جنگم، با دشمنان شما دشمن و با دوستان شما دوست هستم تا رزو قیامت، خداوند کسانى را که به شما ستم 

نمودند و حّق شما را غصب کردند لعنت کند و خداوند پیروان آنان و متابعانشان و کسانى را که راه آنان را 

مى روند لعنت کند، به درگاه خدا و به سوى شما از آنان بیزارى مى جویم.

خدا  صلوات  ـ  محّمد  حضرت  و  هستى  کافى  گواهى  جهت  از  تو  و  مى گیرم  گواه  را  تو  خداوندا 

حامل  هشت  و  آنان  ذریه  از  امامان  و  على  حضرت  و  ـ  باد  ایشان  آل  و  ایشان  بر 

بیزارم  ایشان  دشمنان  از  من  که  مى گیرم  گواه  را  علمت  خازنان  ملک  چهار  و  عرشت، 

کردارهاى  و  گفتارها  و  مالى  انفاق هاى  و  نوافلم  و  داده ام  انجام  تو  خاطر  به  را  خود  واجب  نماز هاى  و 

باد،  درود  و  سالم  حضرت  آن  مطّهر  و  پاك  بیت  اهل  بر  و  محّمد  حضرت  بر  پس  است،  تو  نزد  که  خوبى 

از  آن،  به  کردى  هدایت  مرا  آنچه  بده  قرار  و  فرما  روشن  او  بیت  اهل  و  او  بر  درود  با  مرا  چشم  خداوندا 

حق و معرفت و شناخت آنان ثابت و پایدار، نه ودیعه و از بین رفتنى و ناپایدار، اى مهربان ترین مهربانان.

َبُکـْم،  حٰاَر ِلَمـْن  َوَحـْرٌب  سـٰاَلَمُکْم،  ِلَمـْن  ِسـْلٌم  أَنـا   ، ِلـيَّ َمواٰ یـٰا 

ُکـْم ِإلـٰی َیـْوِم اْلِقیٰاَمـِة، َوَلَعـَن  ٰال ُکـْم، َوَوِلـيٌّ ِلَمـْن واٰ َوَعـُدوٌّ ِلَمـْن عٰاداٰ

ْهـَل 
َ
َوأ ْتبٰاَعُهـْم 

َ
َوأ ْشـیٰاَعُهْم 

َ
أ ـُه  اللَّ َوَلَعـَن  َوغٰاِصِبیُکـْم،  ظٰاِلِمیُکـْم  ـُه  اللَّ

ِمْنُهـْم. َوِإَلْیُکـْم  ـِه  اللَّ ِإَلـی   
ُ
ْبـَرأ

َ
َوأ َمْذَهِبِهـْم، 

ُه َعَلْیِه  ی اللَّ دًا َصلَّ ْشـِهُدَك َوَکفٰی ِبَك َشـِهیدًا، َوُاْشِهُد ُمَحمَّ
ُ
ُهمَّ ِإنِّي أ للَّ

َ
أ

مٰاِنَیَة ِمْن َحَمَلِة َعْرِشـَك،  ِتِهمـٰا، َوالثَّ یَّ َة ِمْن ُذرِّ ِئمَّ َم، َوَعِلّیـًا َواْالَ َوآِلـِه َوَسـلَّ

نَّ َفْرَض 
َ
ِئِهـْم، َوأ ْعداٰ

َ
ْمـَالَك َخَزَنـَة ِعْلِمـَك، ِإنِّـي َبريٌء ِمـْن أ َبَعـَة اْالَ ْر َواْالَ

تي َومٰا طٰاَب ِمْن َقـْوٍل َوَعَمٍل ِعْنَدَك،  ِفِلـي َوَز َکواٰ ِتـي ِلَوْجِهَك، َوَنواٰ َصَلواٰ

ـٰالُم. ٰالُة َوالسَّ یـَن، َالصَّ ِبیـَن الّطاِهِر یِّ ْهـِل َبْیِتِه الطَّ
َ
ٍد َوَعلـٰی أ َفَعلـٰی ُمَحمَّ

ْهـِل َبْیِتـِه، َواْجَعْل مـٰا َهَدْیَتِنـي ِإَلْیِه 
َ
ْقـِرْر َعْینـي ِبَصٰالِتـِه َوَصٰالِة أ

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.(۱)
َ
ِمـَن اْلَحـقِّ َواْلَمْعِرَفـِة ِبِهْم، ُمْسـَتِقّرًا ٰال ُمْسـَتْوَدعًا، یٰا أ
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خداوندا، من این امام را زیارت کردم در حالى که به امامت او اقرار و اعتراف دارم، معتقدم به وجوب اطاعتش، 

پس آهنگ زیارت او نمودم با همه گناهانم و بدیهایم، و نافرمانى هایم که هالکت بار است و گناهان و خطاهاى 

فراوانم، و آنچه تو از من مى دانى، در حالى که به عفو و بخشش تو پناهنده گشته، و به حلم و بردباریت پناه آورده، 

به رحمتت امید بسته، به نیروى تو تکیه کرده، به رأفت و مهربانیت پناهنده  ام، شفیع خود گردانیده  ام ولّى تو و 

جانشین  و  امانت دارانت،  فرزند  و  تو  امانتدار  و  برگزیدگانت،  فرزند  و  تو  برگزیده  و  اولیائت،  فرزند 

ݔ ݐ ݑ   ݔ   (۱)
سـّید بـن طـاووس1 فرمـوده اسـت: این دعایی اسـت کـه بعد از زیـارت هر 

یـك از ائّمـه: خوانده می  شـود:

مـٰاَم ُمِقـّرًا ِبِإمٰاَمِتِه، ُمْعَتِقـدًا ِلَفـْرِض طٰاَعِتِه،  ُهـمَّ ِإّنـي ُزْرُت ٰهـَذا اْالِ للَّ
َ
أ

ئٰاتي  َفَقَصـْدُت َمْشـَهَدُه ِبُذُنوبـي َوُعُیوِبـي، َوُموِبقٰاِت آثاِمـي، َوَکْثَرِة َسـیِّ

ِجیًا  ي، ُمْسـَتِجیرًا ِبَعْفـِوَك، ُمْسـَتِعیذًا ِبِحْلِمَك، راٰ َوَخطٰایـٰاَي َومٰا َتْعِرُفُه ِمنِّ

ـَك َواْبِن  َفِتـَك، ُمْسَتْشـِفعًا ِبَوِلیِّ
ْ
َرْحَمَتـَك، ٰالِجیـًا ِإلـٰی ُرْکِنـَك، َعآِئـذًا ِبَرأ

ِمیِنـَك َواْبِن ُاَمَنآِئـَك، َوَخِلیَفِتَك 
َ
ْصِفَیآِئَك، َوأ

َ
َك َواْبـِن أ ْوِلَیآِئـَك، َوَصِفیِّ

َ
أ

ملحقات

۱۷۰ 
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واسطه  و  خشنودیت،  و  رحمت  وسیله  را  آنان  که)  است  کسانى  از  (او  را،  جانشینانت  فرزند  و  تو 

داده  اى. قرار  خویش  آمرزش  و  رأفت  ما 

است  زیاد  آن که  با  را  گذشته  ام  گناهان  که  اینست  تو  درگاه  به  من  حاجت  اّولین  و  خداوندا، 

زشت  و  آلوده  را  آن  آنچه  از  را  دینم  و  دارى،  مصون  گناه)  ارتکاب  (از  مرا  عمر  باقیمانده  در  و  بیامرزى، 

بازدارى،  شرك  و  فساد  و  تردید،  و  شّک  گونه  هر  از  و  گردانى،  پاك  مى  سازد  لّکه  دار  و  مى گرداند، 

او  سعادتمند  بزرگوار  ذّرّیه  و  رسولت،  اطاعت  و  خود  اطاعت  بر  مرا  بدارى  ثابت  و 

زنده  ایشان  براطاعت  داشته اى  زنده  مرا  تا  و  باد،  آنان  بر  برکاتت  و  سالم  و  رحمت  و  درود  که 

ارادت  دلم  از  نگردانى  نابود  و  محو  و  بمیرانى،  اطاعت   شان  بر  میراندى  که  هنگامى  و  بدارى، 

را.  آنان  به  نیکى کردن  و  دوستان شان،  با  همراهى  و  رفاقت  و  دشمنان شان،  کینه  و  محّبت شان  و 

و از تو مى خواهم پروردگارا، که آن را از من بپذیرى، و عبادتت و مواظبت بر آن را محبوب من و مورد عالقه 

من گردانى، و بر انجام آن به من نشاط بخشى، و نافرمانى ها و محّرماتت را ناپسند من و مورد نفرت من گردانى، 

ِنـَك،  ِذیـَن َجَعْلَتُهـُم اْلَوِسـیَلَة ِإلـٰی َرْحَمِتـَك َوِرْضواٰ َواْبـِن ُخَلَفآِئـَك، َالَّ

ِنَك. َفِتـَك َوُغْفراٰ
ْ
یَعـَة ِإلـٰی َرأ ِر َوالذَّ

ْن َتْغِفـَر لـي مـٰا َسـَلَف ِمـْن ُذُنوبي َعلٰی 
َ
ُل حٰاَجتـي ِإَلْیـَك أ  وَّ

َ
ُهـمَّ َوأ للَّ

َ
أ

ـَر دیني ِمّما ُیَدنُِّسـُه  ْن َتْعِصَمنـي ِفیمـٰا َبِقـَي ِمـْن ُعْمري، َوُتَطهِّ
َ
َکْثَرِتهـٰا، َوأ

ـْرِك،  ـِك، َواْلَفسـٰاِد َوالشِّ ْیِب َوالشَّ َوَیِشـیُنُه َوُیـْزري ِبـِه، َوَتْحِمَیـُه ِمـَن الرَّ

ـَعَدآِء،  َجَبآِء السُّ ِتـِه النُّ یَّ ــَتني َعلـٰی طٰاَعِتـَك َوطٰاَعِة َرُسـوِلَك، َوُذرِّ َو ُتَثـبِّ

ْحَیْیَتني 
َ
ُتـَك َعَلْیِهـْم َوَرْحَمُتَك َوَسـٰالُمَك َوَبَرکٰاُتـَك، َوُتْحِیَیني مـٰا أ َصَلواٰ

ْن ٰال َتْمُحـَو ِمـْن 
َ
نـي َعلـٰی طٰاَعِتِهـْم، َوأ َمتَّ

َ
َعلـٰی طٰاَعِتِهـْم، َوُتِمیَتنـي ِإذاٰ أ

ُهْم. ْوِلیٰاِئِهـْم، َوِبرَّ
َ
َفَقَة أ ْعَدآِئِهـْم، َوُمراٰ

َ
َتُهْم َوُبْغـَض أ َتُهـْم َوَمَحبَّ َقْلبـي َمَودَّ

َظَبَة  َب ِإَلـيَّ ِعبٰاَدَتَك، َواْلُمواٰ ي، َوُتَحبِّ ْن َتْقَبَل ٰذِلَك ِمنِّ
َ
ْسـَئُلَك یٰا َربِّ أ

َ
َوأ

َض ِإَلـيَّ َمعٰاِصَیـَك َوَمحٰاِرَمـَك، َوَتْدَفَعني  ـَطني َلهـٰا، َوُتَبغِّ َعَلْیهـٰا، َوُتَنشِّ
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آنچه باعث تقّرب من به تو مى گردد جارى سازى، و قلب مرا نسبت به اولیاء و دوستانت عطوف و مایل فرمایى.

و توفیق دهى براى انجام آن آنگونه که واجب ساخته  اى و به آن دستور داده اى به روش پیامبرت - که درود تو 

و مرا از آن ها دور نمایى، و از کوتاهى کردن در نماز و کوچک شمردن آن، و سستى کردن در آن مرا بازبدارى، 

کنى  عطا   صدر  شرِح  من  به  و  خشوع.  و  خضوع  نظر  از   - باد  برکاتت  و  رحمت  و  او  آل  و  او  بر 

به  احسان  و  نیکى  بخشش  و  صدقات،  دادن  و  زکات،  پرداخت  براى 

خودت،  خانه  آن که  از  بعد  مگر  مبر  دنیا  از  مرا  و  آنان،  یارى  و  محّمد  آل  پیروان 

گردانى. روزیم   - باد  سالم  آنان  بر  که   - را  ائّمه  قبور  و  پیامبرت،  قبر  زیارت  و 

و از تو مى خواهم پروردگارا، توبه خالص و واقعى که به آن خشنود گردى، و نّیتى که آن را بپسندى، و عمل 

سختى هاى  و  دهى،  قرار  خویش  رحمت  و  مغفرت  مورد  مرا  وفاتم  هنگام  و  بپذیرى،  را  آن  که  شایسته اى 

جان کندن را بر من آسان کنى، و در زمره محّمد و آل او - که درود تو بر او و بر آنان باد - محشور گردانى، 

و به رحمت خود مرا وارد بهشت نمایى، و گریه ام را در راه اطاعت خویش فراوان، و اشک چشمانم را در 

ْوِلَیآِئـَك.
َ
أ َعلـٰی  َعُطوفـًا  َوَقْلبـي  ِمْنـَك،  ُبنـي  ُیَقرِّ ِفیمـٰا  َیـًة  جٰاِر َوَعْبَرتـي 

ِخـَي َعْنهٰا،  راٰ ْسـِتهٰاَنَة ِبهٰا، َوالتَّ ْقِصیَر في َصٰالتـي َواْالِ َبنـي التَّ َعْنهـٰا، َوُتَجنِّ

ُتَك  ِة َرُسـوِلَك َصَلواٰ َمْرَت ِبِه، َعلٰی ُسـنَّ
َ
ِدَیِتهـٰا َکمـٰا َفَرْضَت َوأ

ْ
َقنـي ِلَتأ َوُتَوفِّ

َعَلْیـِه َوآِلـِه َوَرْحَمُتـَك َوَبَرکٰاُتـَك، ُخُضوعـًا َوُخُشـوعًا، َوَتْشـَرَح َصْدري 

ْحسـٰاِن ِإلٰی  َدقـٰاِت، َوَبـْذِل اْلَمْعـُروِف َواْالِ  کٰاِة، َوِإْعَطـآِء الصَّ
یَتـآِء الـزَّ ِالِ

ْن َتــْرُزَقني َحـجَّ 
َ
سـٰاِتِهْم، َوٰالَتــَتَوّفاني ِإّال َبْعـَد أ ـٍد َوُمواٰ ِشـیَعِة آِل ُمَحمَّ

ـٰالُم. ـِة َعَلْیِهُم السَّ ِئمَّ ـَك، َوُقُبوِر اْالَ یـٰاَرَة َقْبـِر َنِبیِّ ِم، َوِز َبْیِتـَك اْلَحـراٰ

َوَعَمـًال  َتْحَمُدهـٰا،  ـًة  َوِنیَّ َتْرضٰاهـٰا،  َنُصوحـًا  َتْوَبـًة  َربِّ  یـٰا  ْسـَئُلَك 
َ
َوأ

َعَلـيَّ  َن  َوُتَهـوِّ ْیَتِنـي،  َتَوفَّ ِإذاٰ  َوَتْرَحَمنـي  لـي  َتْغِفـَر  ْن 
َ
َوأ َتْقَبُلـُه،  صٰاِلحـًا 

ـِه َعَلْیِه  ُت اللَّ ٍد َوآِلـِه َصَلواٰ ِت اْلَمـْوِت، َوَتْحُشـَرني في ُزْمـَرِة ُمَحمَّ َسـَکراٰ

یرًا في طٰاَعِتَك،  ـَة ِبَرْحَمِتَك، َوَتْجَعَل َدْمعـي َغِز َوَعَلْیِهـْم، َوُتْدِخَلِني اْلَجنَّ
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و  سخت،  مرض هاى  و  آفت ها،  و  بیماریها  از  دنیا  این  در  مرا  و 

بدارى، مصون  حادثه اى  و  بال  نوع  هر  و  کننده،  زمین گیر  دردهاى 

من  محبوب  را  حالل  و  دهى،  قرار  من  تنّفر  مورد  را  نافرمانى هایت  و  بازگردانى،  حرام  از  را  قلبم  و 

و  سازى،  استوار  آن  بر  را  کارم  و  ثابت  را  نّیتم  و  بگشائى،  رویم   به  را  درهایش  و  نمایى،  پسندم  مورد  و 

عمرم را طوالنى، و درهاى غم و غّصه را بر من ببندى، و  آنچه بر من عطا کرده و بخشیده  اى از من مگیرى، 

جدا  فرموده  اى  مرحمت  من  به  که  را  نعمت هایى  و  بازنستانى،  کرده  اى  احسان  آنچه  از  چیزى   

گردانى. برابر  چندین  و  مضاعف  را  آن  و  کنى،  زیاد  کرده  اى  عنایت  آنچه  و  نسازى، 

پایدار  عّزت  و  کامل،  بالنده  گوارا  دلپذیر،  فراوان  زیاد  مال  و 

آن  وسیله  به  مرا  و  نمایى،  روزى  ام  فراگیر  سرشار  نعمت  و  بازدارنده،  بسیار  آبروى  و  کفایت کننده، 

دین  در  عافیت  با  بخشى  رهایى  آن  از  و  گردانى،  بى نیاز  دشوار  موردهاى  و  ناروا،  درخواست هاى  از 

بخشیده  اى. و  کرده  اى  عطا  آنچه  (در)  و  فرزندم،  و  جان  و 

ِض  ْمـراٰ فـٰاِت، َو اْالَ ْنیـٰا ِمـَن اْلعٰاهـٰاِت َو اْالٰ َو َتُصوَننـي فـي ٰهـِذِه الدُّ

ِدِث،  ِع اْلَبـالِء َو اْلَحـواٰ ْنـواٰ
َ
ـِدیَدِة، َو اْالَْسـقٰاِم اْلُمْزِمَنـِة، َو َجِمیـِع أ الشَّ

ـَب ِإَلـیَّ  ـَض ِإَلـيَّ َمعٰاِصَیـَك، َوُتَحبِّ ِم، َوُتَبغِّ َوَتْصـِرَف َقْلبـي َعـِن اْلَحـراٰ

تـي َوِفْعلـي َعَلْیـِه، َوَتُمـدَّ فـي  ـَت ِنیَّ َبـُه، َوُتَثبِّ ْبواٰ
َ
اْلَحـٰالَل، َوَتْفَتـَح ِإَلـيَّ أ

 ، ـي، َوٰالَتْسـُلَبني مـٰا َمَنْنـَت ِبـِه َعَليَّ َب اْلِمَحـِن َعنِّ ْبـواٰ
َ
ُعْمـِري، وُتْغِلـَق أ

ْنَعْمَت 
َ
تـي أ َعَم الَّ ـي النِّ ، َوٰالَتْنِزَع ِمنِّ ْحَسـْنَت ِبِه ِإَلـيَّ

َ
َوٰالَتْسـَتِردَّ َشـْیئًا ِمّما أ

ْضعٰافـًا ُمضٰاَعَفـًة.
َ
ْلَتِنـي، َوُتضٰاِعَفـُه أ یـَد ِفیمـٰا َخوَّ ، َوَتِز ِبهـٰا َعَلـيَّ

ِفیـًا، َوِعـّزًا بٰاِقیـًا  ِسـعًا َسـآِئغًا، َهِنیئـًا نٰاِمیـًا واٰ َوَتْرُزَقنـي مـٰاًال َکِثیـرًا واٰ

ـًة، َوُتْغِنَینـي ِبٰذِلَك َعِن  یضـًا َمِنیعًا، َوِنْعَمًة سـٰاِبَغًة َعآمَّ کٰاِفیـًا، َوجٰاهـًا َعِر

َصني ِمْنهـٰا ُمعٰافًا في ِدیني  ْعَبـِة، َوُتَخلِّ ِرِد الصَّ ـَدِة، َواْلَمواٰ اْلَمطٰاِلـِب اْلُمَنکَّ

ْعَطْیَتنـي َوَمَنْحَتِني.
َ
َوَنْفسـي َوَوَلـِدي، َومـٰا أ
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منزلت محّمد و آل محّمد - که بر او و بر ایشان سالم و درود باد - در پیشگاهت، و به حّق ایشان بر تو، و 

برسانى،  آخرت  و  دنیا  در  آرزویم  نهایت  به  و  بازگردانى،  خویش  سرزمین  به  مرا  و  بازدارى،  و  ببندى  من 

بر  کردن  تعّدى  از  را  زورگویان  و  جّباران  دست  دارى،  نگه  برایم  داده  اى  من  به  و  دارم  را  آنچه  و 

مرا،  و  دهى،  قرار  بى عیب  و  نیکو  و  پسندیده  را  کارم  سرانجام  و 

خوددارى،  و  بخل  از  دور  و  خوش  اخالق،  و  باحوصله  و  شکیبا 

دهى. قرار  نادرست  گفتار  و  زورگویى  و  بهتان،  و  دروغ  و  نفاق  و 

و در دلم محّبت محّمد و آل محّمد و شیعیان ایشان را رسوخ دهى و ریشه  دار نمایى، و محفوظ بدارى 

اى پروردگار، - خودم و اهل و عیالم و مالم و فرزندم و آنان که سرپرستى ایشان را به عهده دارم و برادرانم 

حاجاتی و دوستانم و ذّرّیه  ام را به رحمتت و جودت. 

خداوندا، اینها نیازهاى من به درگاه تو است، و آن ها را زیاد مى شمارم به خاطر پستى و بخل بسیارم، 

و در حالى  که آن نزد تو و ناچیز است، و انجام آن بر تو ساده و آسان است، پس از تو مى خواهم به مقام و 

ْوَجْبَت 
َ
ِهـْم َعَلْیَك، َوِبمـا أ ـٰالُم ِعْنـَدَك، َوِبَحقِّ ـٍد َعَلْیـِه َوَعَلْیِهُم السَّ ُمَحمَّ

ْیـِدي 
َ
أ َعّنـي  َوَتْقِبـَض  ْلَتِنـي،  َخوَّ مـٰا  َوَجِمیـَع  مٰالـي  َعَلـيَّ  َوَتْحَفـَظ 

َملي في ُدْنیـٰاَي َوآِخَرِتي، 
َ
َغني ِنهٰاَیـَة أ نـي ِإلٰی َوَطِنـي، َوُتَبلِّ اْلَجبٰاِبـَرِة، َوَتُردَّ

َرِحیـَب  َتْجَعَلنـي  َو  َسـِلیَمًة،  َحَسـَنًة  ُمْحُمـوَدًة  ْمـري 
َ
أ عٰاِقَبـَة  َتْجَعـَل  َو 

ِسـَع اْلحـٰاِل، َحَسـَن اْلُخْلـِق، َبِعیـدًا ِمـَن اْلُبْخـِل َواْلَمْنـِع،  ـْدِر، واٰ الصَّ

وِر. فـٰاِق َواْلِکـْذِب َواْلُبْهـِت، َوَقـْوِل الـزُّ َوالنِّ

ٍد َوِشـیَعِتِهْم، َوَتْحُرَسـني  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ـَة ُمَحمَّ َوَتْرَسـَخ فـي َقْلبـي َمَحبَّ

ْهِل 
َ
ني َوأ َنتـي َوِإْخواٰ ْهـِل ُحزاٰ

َ
ْهلي َومٰالـي َوَوَلدي َوأ

َ
یـٰا َربِّ في َنْفسـي َوأ

تي ِبَرْحَمِتـَك َوُجوِدَك. یَّ تـي َوُذرِّ َمَودَّ

ي، َوِهَي  ُهـمَّ ٰهِذِه حٰاجٰاتـي ِعْنَدَك، َوَقـِد اْسـَتْکَثْرُتهٰا ِلُلْؤمي َوُشـحِّ للَّ
َ
أ

ٍد َوآِل  ْسـَئُلَك ِبجـٰاِه ُمَحمَّ
َ
ِعْنَدَك َصِغیَرٌة َحِقیَرٌة، َوَعَلْیَك َسـْهَلٌة َیِسـیَرٌة، َفأ
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به آنچه براى ایشان واجب گردانیدى، و به دیگر پیامبرانت و رسوالنت و برگزیدگانت و اولیاء بااخالص و 

پاکت از میان بندگانت، و به نام بزرگت، به آن نام بزرگت که همه آن ها را برآورده سازى و مرا حاجت  روا  

گردانى، و مرا از آنچه آرزو و امید دارم محروم نکنى، و صاحب این قبر را در مورد من شفیع من گردانى.

شفاعت  که  مى کنم  درخواست  تو  از  او،  اطمینان  مورد  و  خدا  امین  اى  خدا،  ولّى  اى  من،  سرور  اى   

پاك،  پدران  حّق  به  حاجت هایم،  و  نیازها  این  همه  مورد  در  وجّل  عّز  خداوند  درگاه  به  من  براى  کنى 

مقام ـ   است  مقّدس  نام هایش  که   - خداوند  نزد  تو  براستى  که  برگزیده  ات،  فرزندان  حّق  به  و 

دارى.  فراوان  آبروى  و  واال،  رتبه  و  ارزشمند   

پاکش  -  فرزندان  و  پدران  و  عزیز  امام  این  از  تو  نزد  که  مى  شناختم  را  کسانى  اگر  خداوندا، 

را  آنان  و  مى  دادم،  قرار  خود  شفیع  را  آنان  باشد  آبرومندتر   - باد  درود  و  سالم  آنان  همه  بر  که 

برسان،  اجابت  به  برایم  و  بشنو  را  دعایم  پس  مى  نمودم،  مقّدم  نیازهایم  و  خواسته ها  این  پیشاپیش 

و آنگونه که تو شایسته آن هستى با من رفتار کن، اى مهربانترین مهربانان. 

ْوِلیاِئـَك اْلُمْخَلِصیـَن 
َ
ْصِفیاِئـَك، َوأ

َ
ْنِبیٰاِئـَك َوُرُسـِلَك َوأ

َ
َلُهـْم، َوِبسـٰاِئِر أ

ْسـَعْفَتني 
َ
هٰا، َوأ ِمـْن ِعبـٰاِدَك، َوِباْسـِمَك اْالَْعَظِم اْالَْعَظـِم َلّمـا َقَضْیَتهٰا ُکلَّ

. ْع صٰاِحـَب ٰهـَذا اْلَقْبـِر ِفيَّ َملـي َوَرجآئـي، َوَشـفِّ
َ
ـْب أ ِبهـٰا، َوَلـْم ُتَخیِّ

ِه  ْن َتْشـَفَع لـي ِإَلی اللَّ
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
ِه، أ میـَن اللَّ

َ
ِه، یٰا أ دي یٰا َوِلـيَّ اللَّ یـٰا َسـیِّ

یـَن، َوِبَحقِّ  هـٰا، ِبَحـقِّ آباِئـَك الّطاِهر َعـزَّ َوَجـلَّ في ٰهـِذِه اْلحٰاجـٰاِت ُکلِّ

َاْلَمْنِزَلـَة  ْسـَمآُؤُه، 
َ
أ َسـْت  َتَقدَّ ـِه  اللَّ ِعْنـَد  َلـَك  َفـِإنَّ  اْلُمْنَتَجبیـَن،  ْوٰالِدَك 

َ
أ

یـَض. یَفَة، َواْلَمْرَتَبـَة اْلَجلیَلـَة، َواْلجـٰاَه اْلَعر ـر الشَّ

َوِمـْن  مـٰاِم  اْالِ ٰهـَذا  ِمـْن  ِعْنـَدَك  ْوَجـُه 
َ
أ ُهـَو  َمـْن  َعَرْفـُت  َلـْو  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ـٰالُة َلَجَعْلُتُهْم ُشـَفَعآئي،  ـٰالُم َوالصَّ یـَن َعَلْیِهـُم السَّ ْبناِئـِه الّطاِهر
َ
آباِئـِه َوأ

مـٰاَم حٰاَجتـي َوَطِلبٰاتـي ٰهـِذِه، َفاْسـَمْع ِمّنـي َواْسـَتِجْب لي، 
َ
ْمُتُهـْم أ َوَقدَّ

ْرَحـَم الّراِحمیـَن.
َ
ْهُلـُه، یـٰا أ

َ
ْنـَت أ

َ
َواْفَعـْل بـي مـٰا أ
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و فرزندان و نسل ایشان را، و همسران و فرزندانم را و همه نزدیکانم و دوستانم را، و همسایگان و برادران 

و صالح دین و دنیا و آخرت من است، تو به آن بر من مّنت گذار، و مرا نگهدار و حفظ کن، و بر من ببخشاى 

خداوندا، و آنچه درخواست من نسبت به آن نارسا و نیرویم ناتوان و تیزهوشى و زیرکى  ام به آن نمى رسد 

و مرا مورد آمرزش قرار بده، و هر کس به من اراده بدى یا نّیت ناروائى دارد، شیطان سرکش باشد، یا سلطان 

عنادپیشه منحرف، یا مخالفت داشته باشد با من در دین، یا کشمکش داشته باشد بر سر دنیا، یا حسد ورزد به 

نعمتى که دارم، یا ستمگر باشد یا جنایتکار، دست او را نسبت به من ببند، و مکر و حیله او را از من بازگردان، 

آنچه  از  مرا  و  کن،  کفایت  من  از  را  او  شیاطین  و  پیروان  شّر  و  او  شّر  و  ساز،  مشغول  خودش  به  را  او  و 

مى  دانم  آنچه  از  را  خوبى ها  همه  و  بدار،  امان  در  آورد  فشار  طاقتم  از  بیش  من  بر  و  رساند  زیان  من  به 

فرما.  عطا  من  به  نمى  دانم  و 

و  برادران  و  را،  مادرم  و  پدر  و  مرا  بیامرز  و  محّمد،  آل  و  محّمد  بر  فرست  درود  خداوندا، 

را،  مادربزرگ هایم  و  پدربزرگ ها  و  را،  خاله  هایم  و  دائى ها  و  را،  عّمه  هایم  و  عموها  و  را،  خواهرانم 

ني  ْصِدقائي، َوجیراٰ
َ
بٰائـي َوأ ْقَر

َ
ّیاتي َوأ جي َوُذرِّ ْزواٰ

َ
یِهْم، َوأ ر ْوٰالِدِهـْم َوَذراٰ

َ
َوأ

ُهـمَّ َومـٰا َقُصـَرْت َعْنـُه َمْسـَئَلتي َوَلـْم َتْبُلْغـُه ِفْطَنتـي، ِمـْن صٰاِلـِح  للَّ
َ
أ

، َواْحَفْظنـي َواْحُرْسـني، َوَهْب  دینـي َوُدْنیـٰاَي َوآِخَرتـي، َفاْمُنـْن ِبِه َعَلـيَّ

یـٍد،  ْو َمْکـُروٍه ِمـْن َشـْیطٰاٍن َمر
َ
َدنـي ِبُسـوٍء أ راٰ

َ
لـي َواْغِفـْر لـي، َوَمـْن أ

ْو حٰاِسـٍد 
َ
ْو ُمنـٰاِزٍع فـي ُدْنیٰا، أ

َ
ْو ُمخٰاِلـٍف فـي دیـٍن، أ

َ
ْو ُسـْلطٰاٍن َعنیـٍد، أ

َ
أ

ْو بـٰاٍغ، َفاْقِبـْض َعّني َیـَدُه، َواْصِرْف َعّنـي َکْیَدُه، 
َ
ْو ظٰاِلـٍم أ

َ
َعَلـيَّ ِنْعَمـًة، أ

ِجْرنـي ِمـْن 
َ
ْتبٰاِعـِه َوَشـیٰاطیِنِه، َوأ

َ
ُه َوَشـرَّ أ َواْشـَغْلُه ِبَنْفِسـِه، َواْکِفنـي َشـرَّ

ْعَلُم 
َ
ِه، ِمّمـا أ ْعِطنـي َجمیـَع اْلَخْیـِر ُکلِّ

َ
نـي َوُیْجِحـُف بـي، َوأ ُکلِّ مـٰا َیُضرُّ

ْعَلـُم.
َ
أ ٰال  َوِمّمـا 

ني  ْخواٰ ، َوِالِ ِلـَديَّ ٍد، َواْغِفْر لي َوِلواٰ ـٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ للَّ
َ
أ

دي َوَجّداتي،  ْجداٰ
َ
لي َوخٰاٰالتـي، َوأ ْخواٰ

َ
ْعمٰامـي َوَعّماتي، َوأ

َ
تـي، َوأ َخواٰ

َ
َوأ
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تي ِمَن  ْهـِل َمَودَّ
َ
ـْرِق َواْلَغـْرِب، َوِلَجمیـِع أ ْهِل الشَّ

َ
نـي فیـَك، ِمـْن أ َوِإْخواٰ

َمني  ِت، َوِلَجمیـِع َمْن َعلَّ ْمواٰ اْلُمْؤِمنیـَن َواْلُمْؤِمنـٰاِت، َاْالَْحَیآِء ِمْنُهـْم َواْالَ

ـَم ِمّني ِعْلمًا. ْو َتَعلَّ
َ
َخْیـرًا أ

ِتـَك  ُحجَّ ِلَمْشـَهِد  یٰاَرتـي  َوز ُدَعآئـي،  صٰاِلـِح  فـي  ْشـرِْکُهْم 
َ
أ ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْرَحـَم الّراِحمیَن، 
َ
ْدِعَیِتِهـْم، ِبَرْحَمِتَك یٰا أ

َ
ْشـرِْکني في صٰاِلـِح أ

َ
ـَك، َوأ َوَولیِّ

ـِه َوَبَرکاُتُه. ـٰالُم َعَلْیـَك َوَرْحَمـُة اللَّ ـٰالَم، َوالسَّ ـَك ِمْنُهـُم السَّ ـْغ َوِلیَّ َوَبلِّ

ـُه َعَلْیـَك، َوَعَلی  ی اللَّ دي َوَمـْوٰالَيـ  یـا ُفـٰالَن ْبـَن ُفـٰالٍنـ  َصلَّ یـٰا َسـیِّ

یَعتـي ِإَلْیـِه، َوِلـَي َحـقُّ  ـِه، َوَذر ْنـَت َوسـیَلتي ِإَلـی اللَّ
َ
ُروِحـَك َوَبَدِنـَك، أ

ـِه َعزَّ َوَجـلَّ ِفي اْلُوُقـوِف َعَلی  میلـي، َفُکـْن َشـفیعي ِإَلی اللَّ
ْ
ٰالتـي َوَتأ ُمواٰ

ـُه،  ْلُتُه ُکلَّ
َ
ْجـِح، َوِبمـٰا َسـأ تـي ٰهـِذِه، َوَصْرفـي َعـْن َمْوِقفـي ٰهـذاٰ ِبالنُّ ِقصَّ

َوُقْدَرِتِه. ِبَرْحَمِتـِه 

و  مردان  از  دارند  محّبت  من  با  که  را  کسانى  همه  و  زمین،  مغرب  یا  باشند  زمین  مشرق  از  را،  ایمانى  ام 

باشند  آموخته  سودمندى  مطلب  یا  خوب  کار  من  به  که  کسانى  همه  و  مرده،  یا  باشند  زنده  مؤمن،  زنان 

باشند.  فراگرفته  دانشى  و  علم  من  از  یا 

حّجت و  (باصفاى)  حرم  زیارت  و  من  شایسته  دعاى  در  را  آنان  همه  گردان  شریک  خداوندا، 

و  مهربانان،  مهربانترین  اى  رحمتت  به  آنان،  شایسته  و  نیکو  دعاهاى  در  مرا  نما  شریک  و  ولّیت، 

باد. تو  بر  او  برکات  و  خدا  رحمت  و  تو  بر  سالم  و  برسان،  سالم  خویش  ولّى  به  آنان  همه  طرف  از 

روح  بر  و  تو،  بر  خدا  درود   - فالن  پسر  فالن  اى   - من،  موالى  و  من،  سرور  اى 

حّق  من  و  هستى،  او  با  من  ارتباط  راه  و  خداوند  سوى  به  من  وسیله  تو  تو،  جسم  و 

مورد  در  تعالى  و  تبارك  خداوند  درگاه  به  باش  من  شفیع  پس  دارم،  حضرتت  به  آرزومندى  و  ارادتمندى 

آنچه آگاهى از قّصه من و در مورد بازگشتم از این جایگاه محترم با موفقّیت و روا شدن همه خواسته هایم 

او.  رحمت  و  قدرت  با 
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ِجحـًا، َوِعـّزًا بٰاقیـًا، َوَقْلبـًا َزکّیًا،  ُهـمَّ اْرُزْقنـي َعْقـًال کٰاِمـًال، َوُلّبـًا راٰ للَّ
َ
أ

 ، ـُه لـي، َوٰالَتْجَعْلـُه َعَليَّ َدبـًا بٰاِرعـًا، َواْجَعـْل ٰذِلـَك ُکلَّ
َ
َوَعَمـًال َکثیـرًا، َوأ

ْرَحـَم الّراِحمیـَن.(۱)
َ
ِبَرْحَمِتـَك یـٰا أ

ل (۲) وف  دعای  ر  رت  (۲) دعای 
ِتـَك  تـي َوِسـَعْت ُکلَّ َشـْيٍء، َو ِبُقوَّ ْسـَئُلَك ِبَرْحَمِتـَك الَّ

َ
ُهـمَّ ِإّنـي أ للَّ

َ
أ

تـي َقَهـْرَت ِبهـٰا ُکلَّ َشـْيٍء، َو َخَضـَع َلهـٰا ُکلُّ َشـْيٍء، َو َذلَّ َلهـٰا ُکلُّ  الَّ

تـي ٰال َیُقوُم  ِتَك الَّ تـي َغَلْبـَت ِبهـٰا ُکلَّ َشـْيٍء، َوِبِعزَّ َشـْيٍء، َوِبَجَبُروِتـَك الَّ

ـذي  الَّ َوِبُسـْلطٰاِنَك  َشـْيٍء،  ُکلَّ  ْت  َمـَالَ تـي  الَّ َوِبَعَظَمِتـَك  َشـْيٌء،  َلهـٰا 

ْسـمٰاِئَك 
َ
َعـٰال ُکلَّ َشـْيٍء، َوِبَوْجِهـَك اْلبٰاقـي َبْعـَد َفنـٰاِء ُکلِّ َشـْيٍء، َوِبأ

۱. مصباح الزائر : ص۴۶۸، بحار االنوار : ۱۶۹/۱۰۲، کتاٌب في الزیارات واألدعیة (مخطوط): ص۲۴.
همین  به  فرمودند،  تعلیم  کمیل  جناب  به  آنرا  امیرالمؤمنین7  حضرت  که  می باشد  خضر  حضرت  از  دعا  این   .۲
جهت به «دعای کمیل» معروف شده است. خواندن آن در شب نیمه شعبان و شب های جمعه مستحب است.

مده،  قرار  من  ضرر  بر  و  بده،  قرار  من  نفع  به  را  آن ها  همه  و  فرما،  روزى  شایسته  تر  و  برتر  ادبى 

و  بسیار،  عمل  و  پاك،  قلبى  و  پایدار،  عّزت  و  بیشتر،  خرد  و  اندیشه  و  کامل،  عقل  من  به  خداوندا، 

مهربانان. مهربان ترین  اى  رحمتت  به 

بارالها، من از تو درخواست مى کنم به واسطۀ رحمتت که همه چیز را فراگرفته، و نیز به واسطۀ نیرویت 

که با آن بر هر چیزى چیرگى یافتى، و همه چیز در برابر آن فروتن و همه چیز در برابر آن ذلیل و خوار شد، 

و به واسطۀ جبروت و سلطه ات که با آن بر همه چیز غالب شدى، و به واسطۀ عّزتت که هیچ چیزى در 

برابرش ایستادگى نمى کند، و به واسطۀ بزرگى و عظمتت که همه چیز را پر کرده، و به واسطۀ سلطنت و 

توانایی ات که بر هر چیز برترى یافته، و به واسطۀ ذات پاکت که پس از فانى شدن همه چیز باقى مى ماند، و 

۱۷۱ 
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به نام هایت که اساس و پایۀ هر چیز را پر کرده است، و به دانشت که همه چیز را احاطه کرده است، و به 

نور رخسارت که هر چیزى به سبب آن روشن شد،  اى نور، اى منّزه از هر عیب و نقص، اى پیش از هر ابتدا، 

اى پس از هر پایان. (از تو درخواست مى کنم،)

گناهانى  من  بر  بیامرز  خدایا،  مى درد.  را  عصمت  و  حیا  پرده هاى  که  را  گناهانى  من  بر  بیامرز  الها،  بار 

مى سازد،  دگرگون  را  نعمت ها  که  را  گناهانى  من  بر  بیامرز  خدایا،  مى آورد.  فرود  را  عذاب ها  که  را 

را  بال  که  را  گناهانى  من  بر  بیامرز  خدایا،  مى کند،  محبوس  را  دعا  که  را  گناهانى  من  بر  بیامرز  خدایا، 

نازل مى کند. خدایا، بیامرز بر من تمام گناهانى را که انجام داده ام، و همۀ اشتباهاتى را که مرتکب شده ام.

مى کنم،  واسطه  و  شفیع  تو  نزد  را  خودت  و  مى جویم،  تقّرب  تو  سوى  به  یادت  با  من  بارالها، 

و به خاطر جود و بخششت از تو مى خواهم که مرا به مقام قرب خود نزدیک گردانى، و شکرت را نصیبم نمایى، 

من  با  که  مى خواهم  تو  از  فروتنى،  روى  از  و  ذلیالنه  و  خاضعانه  من  الها،  بار  کنى.  الهام  من  به  را  یادت  و 

مدارا کنى، و بر من رحم کنى، و مرا خشنود و راضى و قانع نسبت به تقسیم نصیبت قرار دهى و در همۀ 

َشـْيٍء،  ِبـُکلِّ  حـٰاَط 
َ
أ ـذي  الَّ َوِبِعْلِمـَك  َشـْيٍء،  ُکلِّ  ْرکٰاَن 

َ
أ ْت  َمـَالَ تـي  الَّ

َل   وَّ

َ
وُس، یـٰا أ ضـٰاَء َلـُه ُکلُّ َشـْيٍء، یـٰا ُنـوُر یٰا ُقـدُّ

َ
ـذي أ َوِبُنـوِر َوْجِهـَك الَّ

یَن، ِخِر  ِلیـَن، َویٰا آِخَر اْالٰ

 وَّ

اْالَ

ُنوَب  ُهـمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ للَّ
َ
تي َتْهِتُك اْلِعَصَم. أ ُنـوَب الَّ ُهـمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ للَّ

َ
أ

ُهمَّ  للَّ
َ
َعـَم. أ ـُر النِّ تـي ُتَغیِّ ُنـوَب الَّ ُهـمَّ اْغِفـْر ِلـَي الذُّ للَّ

َ
َقـَم. أ تـي ُتْنـِزُل النِّ الَّ

تي  ُنـوَب الَّ ُهـمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ للَّ
َ
عـٰاَء. أ تـي َتْحِبُس الدُّ ُنـوَب الَّ اْغِفـْر ِلـَي الذُّ

ُتهٰا.
ْ
ْخَطأ

َ
ْذَنْبُتـُه، َوُکلَّ َخِطیَئـٍة أ

َ
ُهـمَّ اْغِفْر لـي ُکلَّ َذْنـٍب أ للَّ

َ
ُتْنـِزُل اْلَبـٰالَء. أ

َنْفِسـَك،  ِإلـٰی  ِبـَك  ْسَتْشـِفُع 
َ
َوأ ِبِذْکـِرَك،  ِإَلْیـَك  ُب  َتَقـرَّ

َ
أ ِإّنـي  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْن 
َ
َوأ ُشـْکَرَك،  ُتوِزَعنـي  ْن 

َ
َوأ ِبـَك،  ُقْر ِمـْن  ُتْدِنَینـي  ْن 

َ
أ ِبُجـوِدَك  ْسـَئُلَك 

َ
َوأ

ْن 
َ
ٍل خٰاِشـٍع أ َل خٰاِضـٍع ُمَتَذلِّ ْسـَئُلَك ُسـؤاٰ

َ
ُهـمَّ ِإّنـي أ للَّ

َ
ُتْلِهَمنـي ِذْکـَرَك. أ

ِضیـًا قٰاِنعـًا، َوفـي َجِمیـِع  ُتسـٰاِمَحني َوَتْرَحَمنـي َوَتْجَعَلنـي ِبِقْسـِمَك راٰ
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که الیقش نبودم ولى در بین مردم پخش کردى.

در سختى ها درخواستش را به درگاه تو آورده، و به آنچه نزد تو است بسیار مشتاق گشته است. 

حاالت مرا فروتن سازى. بارالها، من از تو درخواست مى کنم همانند درخواست کسى که فقر او سخت شده، و 

و  قهر  و  آشکار،  دستورت  و  پنهان،  تو  مکر  و  واال،  جایگاهت  و  بزرگ،  تو  چیرگى  و  سلطه  خدایا، 

خشمت چیره، و توانت و قدرتت در جریان است، و به هیچ وجه نمى توان از حکومتت فرار کرد.

بارالها، من براى بخشش گناهانم کسى را سراغ ندارم، و براى پوشاندن زشتى هایم کسى را نیافتم، و براى 

تبدیل کارهاى زشتم به خوبى، کسى را نیافتم جز تو. معبودى جز تو نیست، منّزه و ستوده اى، و تنها به ستایش 

تو مى پردازم، برخود ستم کردم، و با نادانى و جهل خود بر تو جرأت یافتم، و به خاطر یاد دیرینه ات و احسان 

و لطفى که بر من دارى، آرامش داشتم.

بار الها، موالى من، چه زشتى هاى بسیارى که از من پوشاندى و بالهاى سنگینى که از من باز گرداندى، و 

چه لغزش هاى بسیارى که از آن نگاهم داشتى، و چه ناپسندى هایى که از من دور ساختى، و چه ثنا و مدح زیبا 

ْهـًال َلُه َنَشـْرَتُه.
َ
َجِمیٍل َلْسـُت أ

ْنَزَل 
َ
ْت فٰاَقُتـُه، َوأ َل َمِن اْشـَتدَّ ْسـَئُلَك ُسـؤاٰ

َ
ُهـمَّ َوأ للَّ

َ
ِضعـًا. أ ِل ُمَتواٰ اْالَْحـواٰ

َرْغَبُتـُه.  ِعْنـَدَك  ِفیمـٰا  َوَعُظـَم  حٰاَجَتـُه،  ِئِد  ـداٰ الشَّ ِعْنـَد  ِبـَك 

ْمُرَك، 
َ
ُهـمَّ َعُظَم ُسـْلطٰاُنَك، َوَعـٰال َمکٰاُنَك، َوَخِفـَي َمْکُرَك، َوَظَهـَر أ للَّ

َ
أ

ُر ِمـْن ُحُکوَمِتَك. َوَغَلـَب َقْهُرَك، َوَجـَرْت ُقْدَرُتَك، َوٰالُیْمِکـُن اْلِفراٰ

ِلَشـْيٍء  ٰال  َو  سـٰاِترًا،  ِلَقبٰاِئحـي  ٰال  َو  غٰاِفـرًا،  ِلُذُنوبـي  ِجـُد 
َ
أ ٰال  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْنـَت ُسـْبحٰاَنَك 
َ
ًال َغْیـَرَك، ٰال ِإَلـَه ِإّال أ ِمـْن َعَمِلـَي اْلَقِبیـِح ِباْلَحَسـِن ُمَبـدِّ

ُت ِبَجْهِلـي، َوَسـَکْنُت ِإلـی َقِدیـِم 
ْ
أ َوِبَحْمـِدَك، َظَلْمـُت َنْفِسـي، َوَتَجـرَّ

. َعَليَّ ـَك  َوَمنِّ لـي،  ِذْکِرَك 

ُهـمَّ َمـْوٰالَي َکـْم ِمـْن َقِبیـٍح َسـَتْرَتُه، َوَکـْم ِمـْن فـٰاِدٍح ِمـَن اْلَبـٰالِء  للَّ
َ
أ

َقْلَتـُه، َوَکـْم ِمـْن ِعثـٰاٍر َوَقْیَتـُه، َوَکـْم ِمـْن َمْکـُروٍه َدَفْعَتـُه، َوَکـْم ِمـْن َثنٰاٍء 
َ
أ
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برطرف کند و در ُامورم نگاهى مهربانانه نماید؟

مرا  مقّصر ساخته، و زنجیرهایم  مرا  اعمالم  است، و بدحالیم از حّد گذشته، و  بارالها، بالى من بزرگ 

زمین گیر کرده، و آرزوهاى دور و درازم باعث جلوگیرى از سودمندیم شده، و دنیا مرا با ظاهر فریبنده اش 

فریفته، و َنْفسم با جنایت هایش و امروز و فردا کردنم مرا فریب داده است، اى آقاى من.

نشود،  دعایم  اجابت  از  تو  مانع  نادرستم  رفتار  و  زشتم  کردار  که  مى خواهم  تو  از  عّزتمندیت  خاطر  به 

کرداریم  بد  و  رفتارى  بد  و  نسازى،  رسوا  مرا  دارى  آگاهى  آن  بر  تو  که  من  پنهانى  زشت  کارهاى  به  و 

غفلت  و  زیاد،  نفسانى  شهوت هاى  و  نادانى  و  عمل،  در  پیوسته ام  نارسائى  و  کوتاهى  و  تنهایى ها،  در 

نشود. تو  کیفر  و  عقوبت  در  شتاب  باعث  بى توّجهیم  و 

بار الها، به خاطر اقتدارت بر من، در همۀ حاالت با من مهربانى کن، و در تمام ُامورم مرا مورد عطوفت 

قرار ده، خداى من، و پروردگارم، من چه کسى جز تو دارم که از او بخواهم که بیچارگى و گرفتارى مرا 

از  و  کردم،  پیروى  نفسم  هواى  از  ولى  دادى  من  به  دستورى  و  حکم  من،  موالى  و  من،  خداى 
َبْعـُت ِفیـِه َهـوٰی َنْفِسـي، َو ْیـَت َعَلـيَّ ُحْکمـًا اتَّ ْجَر

َ
ِإَلهـي َوَمـْوٰالَي أ

ْعمٰالي، 
َ
ْفَرَط بي ُسـوُء حٰاِلـي، َوَقُصَرْت بـي أ

َ
ُهـمَّ َعُظـَم َبٰالِئـي، َوأ للَّ

َ
أ

َمِلـي، َوَخَدَعْتِنـی 
َ
ْغٰالِلـي، َوَحَبَسـني َعـْن َنْفعـي ُبْعـُد أ

َ
َوَقَعـَدْت بـي أ

دي،  ْنیـٰا ِبُغُروِرهـٰا، َوَنْفسـي ِبِجنٰاَیِتهـٰا، َوِمطٰالـي یٰا َسـیِّ الدُّ

ْن ٰالَیْحُجـَب َعْنـَك ُدعٰائي ُسـوُء َعَملـي َوِفعٰاِلي، 
َ
ِتـَك أ ْسـَئُلَك ِبِعزَّ

َ
َفأ

ي، َوٰالُتعٰاِجْلنـي ِباْلُعُقوَبِة  َلْعَت َعَلْیِه ِمْن ِسـرِّ َوٰالَتْفَضْحنـي ِبَخِفـيِّ َمـا اطَّ

یطي  ِم َتْفِر تي ِمْن ُسـوِء ِفْعلـي َو ِإسـٰاَئِتي، َوَدواٰ َعلـٰی مـٰا َعِمْلُتُه فـي َخَلواٰ

تي َوَغْفَلِتي. َوَجهٰاَلِتـي، َوَکْثَرِة َشـَهواٰ

ــي  ــيَّ ف ــًا، َوَعَل ِل َرُؤف ــواٰ ــي ُکلِّ اْالَْح ــي ف ــَك ل ِت ــمَّ ِبِعزَّ ُه ــِن اللَّ َوُک

ْســَئُلُه َکْشــَف 
َ
ّبــي َمــْن لــي َغْیــُرَك، أ ُمــوِر َعُطوفــًا، ِإَلهــي َوَر َجِمیــِع اْالُ

ــِري. ْم
َ
ــي أ ــَر ف َظ ي، َوالنَّ ــرِّ ُض
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کنم،  تجاوز  حدودت  از  بعضى  به  نسبت  شد  باعث  و  کرد،  کمک  او  به 

نیز  قدر  و  قضا  و  فریفت،  مرا  خواهش هایش  با  نتیجه،  در  نماندم،  امان  در  (شیطان)  دشمنم  فریبکارى 

و با برخى از دستوراتت مخالفت نمایم. پس براى توست در تمام این ها حّجت بر من، و هیچ حّجتى به نفع من 

نیست در آنچه بر من از قضا و فرمان تو جارى گشته، و حکم و آزمایشت مرا ملزم ساخته و رها نمى کند. 

اینک خداى من، پس از این همه تقصیر و کوتاهى، و اسراف بر خویش، نزدت آمده ام با حالت عذرخواهى، 

پشیمانى، دل شکسته، خواهان گذشت و آمرزش تو، توبه و بازگشت کننده، اعتراف کننده، و اقرارکننده. هیچ 

راه فرارى از آنچه از من صادر گشته ندارم، و پناهگاهى نیز براى روى آورى پیدا نکرده ام، جز این که تو 

پوزشم را بپذیرى و مرا در رحمت فراگیرت وارد کنى.بار الها، عذرم و پوزشم را بپذیر، و برگرفتارى سختم 

پوست  به  و  کن،  رحم  بدنم  ناتوانى  به  من،  پروردگار  اى  بخش،  رهاییم  سختم  و  محکم  بند  از  و  کن،  رحم 

نازك، و استخوان نحیف من رحم کن، اى کسى که آفرینش و یاد و پرورش و نیکى و غذا دادن به من را 

خودت آغاز فرمودى. به خاطر کرامت آغازین و اولّیه ات، و نیکى هاى دیرینه ات به من، مرا ببخش.

ْسـَعَدُه َعلٰی 
َ
ْهـوٰی َوأ

َ
ني ِبمـٰا أ ي، َفَغرَّ ِییـِن َعـُدوِّ ْحَتـِرْس ِفیـِه ِمـْن َتْز

َ
َلـْم أ

ٰذِلـَك اْلَقضـٰاُء َفَتجـٰاَوْزُت ِبمـٰا َجـرٰی َعَلـيَّ ِمْن ٰذِلـَك َبْعَض ُحـُدوِدَك، 

َو ٰذِلـَك،  َجِمیـِع  فـي  َعَلـيَّ  اْلَحْمـُد  َفَلـَك  ِمـِرَك.  واٰ
َ
أ َبْعـَض  َوخٰاَلْفـُت 

ْلَزَمنـي ُحْکُمَك َوَبٰالُؤَك، 
َ
ـَة لـي ِفیمٰا َجرٰی َعَليَّ ِفیـِه َقضٰاُؤَك، َوأ ٰال ُحجَّ

في َعلــٰی َنْفِســي، ُمْعَتِذرًا  َتْیُتــَك یــٰا ِإَلهــي َبْعَد َتْقِصیــري َو ِإْســراٰ
َ
َوَقــْد أ

ِجــُد 
َ
نٰاِدمــًا ُمْنَکِســرًا ُمْســَتِقیًال ُمْســَتْغِفرًا ُمِنیبــًا ُمِقــّرًا ُمْذِعنــًا ُمْعَتِرفــًا، ٰال أ

ْمــِري، َغْیــَر َقُبوِلــَك 
َ
ــُه ِإَلْیــِه فــي أ َتَوجَّ

َ
َمَفــّرًا ِمّمــا کٰاَن ِمّنــي َو ٰال َمْفَزعــًا أ

ُهــمَّ َفاْقَبــْل ُعــْذِري،  للَّ
َ
ُعــْذرِی َو ِإْدخٰاِلــَك ِإّیــاَي فــي َســَعِة َرْحَمِتــَك، أ

نــي ِمــْن َشــدِّ َوثاِقــي. یــٰا َربِّ اْرَحــْم َضْعــَف  ي، َوُفکَّ َة ُضــرِّ َواْرَحــْم ِشــدَّ

ــري  ــي َوِذْک  َخْلق
َ
ــَدأ ــْن َب ــٰا َم ــي. ی ــَة َعْظِم ــِدي، َوِدقَّ ــَة ِجْل ــي، َوِرقَّ َبَدِن

َك ِبي. ِء َکَرِمَك َوســٰاِلِف ِبــرِّ ِبَیتــي َوِبــّري َوَتْغِذَیِتــي، َهْبنــي ِالْبِتداٰ َوَتْر



ݑݑ ݑݑ
۸۲۰

اى خداى من، آقاى من، پروردگار من، آیا ببینم تو را که مى خواهى پس از یگانه پرستى ام، مرا با آتش دوزخت 

عذاب کنى؟ و پس از این که قلبم آمیخته از شناخت نسبت به تو شده؟ و پس از این که زبانم به ذکرت گویا 

شده؟ و درون من با دوستى تو گره خورده؟ و پس از اعتراف صادقانه و دعاى خاضعانه ام در پیشگاه ربوبّیت تو؟ 

نه، هرگز تو، بزرگوارتر از آن هستى که پرورده ات را ضایع و تباه گردانى، یا کسى را که نزدیک کرده اى دور کنى، 

یا کسى را که پناه داده اى، آواره کنى، یا کسى را که مورد کفایت و رحمتت قرار داده اى به دست بالها بسپارى.

و اى کاش مى دانستم، اى آقاى من، معبود من، و موالى من، آیا تو بر چهره هایى که در پیشگاه عظمتت خاکسارى 

کرده و به سجده افتاده است، و بر زبان هایى که صادقانه به توحیدت گویا گشته، و براى ستایشت تو را شکرگزارى 

کرده است، و بر دل هایى که به طور حقیقى به خدایى تو اعتراف کرده اند، و بر درون هایى که از بس نسبت به 

تو آگاهى یافته اند، فروتن گشته اند، و بر اعضا و جوارحى که از روى فرمان بردارى به سوى محل هاى عبادت و 

بندگى تو تالش کرده اند، و با اعتراف به گناهان خود به سمت آمرزش تو قدم برداشته اند، آتش را مسّلط مى کنى؟

چنین گمانى نسبت به تو راه ندارد و دربارة فضل تو، اینگونه براى ما بازگو نکرده اند، اى بزرگوار، اى پروردگارم، 

بي ِبنـٰاِرَك َبْعـَد َتْوِحیـِدَك، َوَبْعَد  َك ُمَعذِّ ُتـراٰ
َ
ـي، أ بِّ دي َوَر یـٰا ِإَلهي َوَسـیِّ

َمـا اْنَطـوٰی َعَلْیـِه َقْلبـي ِمـْن َمْعِرَفِتـَك، َوَلِهـَج ِبـِه ِلسـٰاني ِمـْن ِذْکـِرَك، 

في َوُدعٰائـي خٰاِضعًا  ـَك، َوَبْعـَد ِصـْدِق اْعِتراٰ َواْعَتَقـَدُه َضِمیـري ِمْن ُحبِّ

ْو ُتْبِعَد َمْن 
َ
ْیَتـُه، أ بَّ َع َمـْن َر ْن ُتَضیِّ

َ
ْکـَرُم ِمـْن أ

َ
ْنـَت أ

َ
ِتـَك، َهْیهـٰاَت، أ ُبوِبیَّ ِلُر

َم ِإَلـی اْلَبـٰالِء َمـْن َکَفْیَتـُه َوَرِحْمَتُه. ْو ُتَسـلِّ
َ
َد َمـْن آَوْیَتـُه، أ ْو ُتَشـرِّ

َ
ْدَنْیَتـُه، أ

َ
أ

ُط الّناَر َعلـٰی ُوُجوٍه  ُتَسـلِّ
َ
دي َو ِإَلهـي َوَمـْوٰالَي أ َوَلْیـَت ِشـْعري یـٰا َسـیِّ

ْت ِلَعَظَمِتـَك سـٰاِجَدًة، َوَعَلـی اْلُسـٍن َنَطَقـْت ِبَتْوِحیـِدَك صٰاِدَقـًة،  َخـرَّ

َقـًة، َوَعلـٰی  ِتَك ُمَحقِّ َوِبُشـْکِرَك مٰاِدَحـًة، َوَعلـٰی ُقُلـوٍب اْعَتَرَفـْت ِبــِإٰلِهیَّ

ِرَح  َضمٰاِئـَر َحـَوْت ِمـَن اْلِعْلـِم ِبَك َحّتـٰی صـٰاَرْت خٰاِشـَعًة، َوَعلٰی َجـواٰ

ُمْذِعَنـًة؟ ِباْسـِتْغفٰاِرَك  شـٰاَرْت 
َ
َوأ طٰاِئَعـًة،  ـِدَك  َتَعبُّ ْوطـٰاِن 

َ
أ ِإلـی  َسـَعْت 

 ، یُم یـٰا َربِّ ـنُّ ِبـَك، َوٰال ُاْخِبْرنـٰا ِبَفْضِلـَك َعْنـَك یـٰا َکِر مـٰا َهَکـذاٰ الظَّ
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آقا  اى  و  من  خداى  اى  که  گیرم  بیفکنى،  جدایى  اولیایت  و  دوستان  و  من  بین  و  کنى،  جمع 

و در برابر ناخوشى هاى دنیا که بر اهل دنیاست نیز توان تحمل ندارم، با این که این بال و مصیبتى است که 

این ها در حالى است که تو مى دانى، در مقابل تحّمل بالهاى کم دنیایى و مجازات آن ها تاب و توان ندارم، 

مّدت کمى مى ماند، و پایدارى آن اندك و زمانش کوتاه است. پس، با این اوصاف، من چگونه بالى آخرت، 

و ناخوشى هاى طاقت فرسایش را تحّمل کنم؟ در حالى که آن بالیى است که مّدت آن طوالنى، و ماندگاریش 

دایمى است، و نسبت به اهل آن نیز تخفیف پذیر نیست، چرا که این (بال) از غضب و انتقام و خشم تو سرچشمه 

گرفته است. و این، چیزى است که آسمان ها و زمین را یاراى مقاومت در برابر آن نیست، اى آقاى من، پس من 

چگونه این ها را تحّمل کنم، با وجود این که بنده اى ضعیف، خوار، کوچک، نیازمند و بیچاره هستم؟

اى معبود من وپروردگارم وآقا و موالیم، براى کدام یک از این امور به تو شکایت کنم؟ و براى کدام 

یک از آنها ضّجه و ناله و گریه کنم؟ براى دردناکى و سختى عذاب؟ یا براى طوالنى شدن و مّدت زیاد بال؟

بالیت  گرفتاران  و  من  میان  و  دهى،  قرار  دشمنانت  کنار  در  مرا  عذاب،  براى  اگر 

ْوِلیٰاِئـَك، َفَهْبني یـٰا ِإَلهي 
َ
ِحّباِئـَك َوأ

َ
ْقـَت َبْینـي َوَبْیـَن أ ْهـِل َبٰالِئـَك، َوَفرَّ

َ
أ

َومـٰا  َوُعُقوبٰاِتهـٰا،  ْنیـٰا  الدُّ َبـٰالِء  ِمـْن  َقِلیـٍل  َعـْن  َضْعفـي  َتْعَلـُم  ْنـَت 
َ
َوأ

نَّ ٰذِلـَك َبـٰالٌء َوَمْکـُروٌه 
َ
ْهِلهـٰا، َعلـٰی أ

َ
َیْجـري ِفیهـٰا ِمـَن اْلَمـکٰاِرِه َعلـٰی أ

ِلَبـٰالِء  اْحِتمٰالـي  َفَکْیـَف  ُتـُه،  ُمدَّ َقِصیـٌر  َبقٰاُئـُه،  َیِسـیٌر  َمْکُثـُه،  َقِلیـٌل 

ُتـُه، َوَیُدوُم  ِخـَرِة، َوَجِلیـِل ُوُقـوِع اْلَمـکٰاِرِه ِفیهـٰا، َوُهَو َبـٰالٌء َتُطـوُل ُمدَّ اْالٰ

ـُه ٰالَیُکوُن ِإّال َعـْن َغَضِبـَك َواْنِتقٰاِمَك  نَّ ْهِلـِه، ِالَ
َ
ـُف َعـْن أ َمقٰاُمـُه، َوٰالُیَخفَّ

ِدي، َفَکْیَف  ُت َواْالَْرُض، یٰا َسـیِّ ـمٰاواٰ َوَسـَخِطَك، َوٰهذاٰ مـٰا ٰالَتُقوُم َلُه السَّ

ِلیـُل اْلَحِقیـُر اْلِمْسـِکیُن اْلُمْسـَتِکیُن. ِعیُف الذَّ لـي َوأَنـا َعْبـُدَك الضَّ

ْشـُکو، َوِلمـٰا 
َ
ُمـوِر ِإَلْیـَك أ دي َوَمـْوٰالَي، ِالَيِّ اْالُ ّبـي َوَسـیِّ یـٰا ِإَلهـي َوَر

ِتِه؟  ْم ِلُطـوِل اْلَبـٰالِء َوُمدَّ
َ
ِتِه، أ ِب َوِشـدَّ ِلیِم اْلَعـذاٰ ْبکـي، ِالَ

َ
ِضـجُّ َوأ

َ
ِمْنهـٰا أ

َوَبْیـَن  َبْینـي  َوَجَمْعـَت  ِئـَك،  ْعداٰ
َ
أ َمـَع  ِلْلُعُقوبـٰاِت  ْرَتنـي  َصیَّ َفَلِئـْن 
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و بین طبقه هاى مختلف جهّنم به خاطر گناهش زندانى شده؟ در حالى که او با ضّجه، به ُامید رحمتت فریاد 

و موال و پرودگار من، بر عذابت صبر و شکیبایى بورزم، ولى چگونه بر جدایى و فراقت شکیبا باشم؟ گیرم 

که بر گرمى و سوزندگى آتشت صبر کنم، ولى چگونه نسبت به محرومّیت از تماشاى کرامتت، صبر کنم؟ 

یا چگونه، با وجود ُامیدى که به بخشش تو دارم، در آتش دوزخ مسکن گزینم؟

حتم  طور  به  بدهى،  سخن گفتن  اجازة  من  به  اگر  که  مى خورم،  صادقانه  سوگند  من،  موالى  و  آقا  اى 

سرخواهم  جویان  فریادرس  ناله  و  ضّجه  دردمندانه  و  داد  درخواهم  آرزومندان  فریاد  دوزخیان  بین  در 

کجایى  که:  داد  خواهم  ندا  را  تو  و  کرد،  خواهم  فراق  گریه هاى  دادگان  دست  از  عزیز  همانند  و  داد، 

دادخواهان،  فریادرس  اى  خداشناسان،  و  عارفان  آرزوى  نهایت  اى  مؤمنان،  سرپرست  اى 

جهانیان. معبود  اى  و  راستگویان،  دل هاى  محبوب  اى 

آیا پس ببینم تو را ـ اى کسى که منّزهى، اى خداى من و من به حمد تو مشغولم ـ که صداى بندة مسلمانت 

را مى شنوى که در جهّنم به خاطر نافرمانیش زندانى شده؟ و به خاطر معصیت، مزه عذاب جهنم را مى چشد؟ 

ـٍل ِلَرْحَمِتَك،  یَرِتـِه َوُهـَو َیِضـجُّ ِإَلْیَك َضِجیـَج ُمَؤمِّ ْطبٰاِقهـٰا ِبُجْرِمـِه َوَجِر
َ
أ

ْصِبـُر َعلـٰی 
َ
ِبـَك َفَکْیـَف أ ـي، َصَبـْرُت َعلـٰی َعذاٰ بِّ دي َوَمـْوٰالَي َوَر َوَسـیِّ

َظـِر ِإلی  ْصِبُر َعـِن النَّ
َ
ِقـَك، َوَهْبنـي َصَبـْرُت َعلـٰی َحـرِّ نـٰاِرَك َفَکْیـَف أ ِفراٰ

ْسـُکُن ِفي الّنـاِر َوَرجٰائي َعْفُوَك؟
َ
ْم َکْیَف أ

َ
َمِتـَك، أ َکراٰ

نٰاِطقـًا،  َتَرْکَتنـي  َلِئـْن  صٰاِدقـًا  ُاْقِسـُم  َوَمـْوٰالَي  دي  َسـیِّ یـٰا  ِتـَك  َفِبِعزَّ

َخ  ِمِلیـَن، َوَالَْصُرَخنَّ ِإَلْیـَك ُصراٰ ْهِلهـٰا َضِجیـَج اْالٰ
َ
ـنَّ ِإَلْیـَك َبْیـَن أ َالَِضجَّ

ْیَن ُکْنَت 
َ
ـَك أ نٰاِدَینَّ  ْبِکَیـنَّ َعَلْیَك ُبـکٰاَء اْلفٰاِقِدیَن، َوَالُ

اْلُمْسـَتْصِرِخیَن، َوَالَ

یـٰا َولـيَّ اْلُمْؤِمِنیـَن، یٰا غٰاَیـَة آمـٰاِل اْلعٰاِرِفیَن، یـٰا ِغیـٰاَث اْلُمْسـَتِغیِثیَن، یٰا 

َحِبیـَب ُقُلـوِب الّصاِدِقیـَن، َویـٰا ِإَلـَه اْلعٰاَلِمیَن.

َك ُسـْبحٰاَنَك یٰا ِإَلهـي َوِبَحْمِدَك، َتْسـَمُع ِفیهٰا َصْوَت َعْبٍد ُمْسـِلٍم  َفُتـراٰ
َ
أ

ِبهـٰا ِبَمْعِصَیِتـِه، َوُحِبـَس َبْیـَن  َق َطْعـَم َعذاٰ ُسـِجَن ِفیهـٰا ِبُمخٰاَلَفِتـِه، َوذاٰ
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اى موالى من، چگونه این بنده ات در عذاب باقى بماند با وجود اینکه به بردبارى دیرینه ات امیدوار است؟ 

برمى آورد، و با زبان یگانه پرستانت تو را ندا مى دهد و توّسل به پروردگارى تو پیدا مى کند.

یا چگونه آتش او را به درد آورد، با این که او به فضل و مهربانیت، آرزومند است ؟ یا چگونه زبانه هاى آتش، 

او را بسوزاند در حالى که صدایش را مى شنوى و جایگاهش را مى نگرى؟! یا چگونه شعله ها و شراره هاى آتش 

او را در برگیرد در حالى که ناتوانى او را مى دانى؟ یا چگونه بین طبقه هاى جهّنم باال و پایین رود، درحالیکه از 

راستگویى اش آگاهى؟ یا چگونه مأموران آتش او را بسوى دوزخ مى رانند در حالى که ندا مى دهد: اى پروردگار من، 

یا چگونه او به فضل تو امیدوار باشد تا رهایش کنى، ولى تو او را در آتش وامى گذارى؟

هرگز، این بعید است و چنین گمان و اندیشه اى در مورد تو نیست، و این گونه در مورد فضل تو معروف نیست، 

نیست. یکتاپرستان  به  نسبت  تو،  احسان  و  بزرگوارانه  رفتار  شبیه  این،  و 

پس یقین دارم و باورم بر این است که اگر حکم تو در مورد عذاب کردن منکرانت و جاودانه ماندن 

دشمنان خود در آتش، صادر نشده بود، به طور حتم (در قیامت،) تمام آتش را سرد و سالمت مى کردى، و هیچ 

ِتَك. ُبوِبیَّ ـُل ِإَلْیـَك ِبُر ْهِل َتْوِحیـِدَك، َوَیَتَوسَّ
َ
َوُینٰاِدیـَك ِبِلسـٰاِن أ

ِب َوُهـَو َیْرُجـو مـٰا َسـَلَف ِمـْن  یـٰا َمـْوٰالَي، َفَکْیـَف َیْبقـٰی ِفـي اْلَعـذاٰ

ْم َکْیَف 
َ
ُمـُل َفْضَلَك َوَرْحَمَتـَك؟ أ

ْ
ْم َکْیـَف ُتْؤِلُمُه الّنـاُر َوُهَو َیأ

َ
ِحْلِمـَك؟ أ

ْم َکْیـَف َیْشـَتِمُل 
َ
ْنـَت َتْسـَمُع َصْوَتـُه َوَتـرٰی َمکٰاَنـُه؟ أ

َ
ُیْحِرُقـُه َلِهیُبهـٰا َوأ

ْطبٰاِقهـٰا 
َ
أ َبْیـَن  َیَتَقْلَقـُل  َکْیـَف  ْم 

َ
أ َضْعَفـُه؟  َتْعَلـُم  ْنـَت 

َ
َوأ َزِفیُرهـٰا  َعَلْیـِه 

ـْه؟  بَّ بٰاِنَیُتهـٰا َوُهـَو ُینٰاِدیـَك یـٰا َر ْم َکْیـَف َتْزُجـُرُه َز
َ
ْنـَت َتْعَلـُم ِصْدَقـُه؟ أ

َ
َوأ

ِفیهـٰا؟  َفَتْتُرُکـُه  ِمْنهـٰا  ِعْتِقـِه  فـي  َفْضَلـَك  َیْرُجـو  َکْیـَف  ْم 
َ
أ

ـنُّ ِبـَك، َو َال اْلَمْعـُروُف ِمـْن َفْضِلـَك، َو ال  َهْیهـٰاَت، مـٰا ٰذِلـَك الظَّ

َك َو ِإْحسـٰاِنَك. ِدیـَن ِمْن ِبرِّ ُمْشـِبٌه ِلمـٰا عٰاَمْلَت ِبـِه اْلُمَوحِّ

َو  جٰاِحِدیـَك،  َتْعِذیـِب  ِمـْن  ِبـِه  َحَکْمـَت  مـٰا  َلـْوٰال  ْقَطـُع 
َ
أ َفِباْلَیِقیـِن 

هٰا َبْردًا َو َسـٰالمًا، َو َقَضْیـَت ِبـِه ِمْن ِإْخـٰالِد ُمعٰاِنِدیـَك، َلَجَعْلَت الّنـاَر ُکلَّ
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آنان مخفى شده است را نیز خودت گواه بوده اى، که آن ها را به رحمتت پنهان نمودى و به فضل خودت پوشیدى. 

کس در آن استقرار نمى یافت و جا نمى گرفت. لیکن تو- که نام هاى شریفت مقّدس است- سوگند یادکردى 

که جهّنم را پر از تمام کافران جّنى و انسى کنى، و دشمنان سرسختت را براى همیشه در آتش نگاه دارى. و 

تو- که مدح و ثنایت شکوهمند باد - در آغاز فرمودى، و در ادامه نیز بزرگوارانه با نعمت بخشیدنت فرصت 

دادى که : آیا کسى که ایمان آورده با کسى که اهل فسق باشد، مساویند؟ مساوى نیستند.

که  دستورى  و  فرمودى،  تقدیر  را  آن  که  قدرتت  واسطۀ  به  مى خواهم  تو  از  من،  آقاى  و  من،  خداى 

ساعت،  این  و  شب  این  در  ببخشى  من  براى  شدى،  پیروز  نیز  کردى  اجرا  که  هر  بر  و  نمودى،  الزم  و  حتمى 

و  داشته ام،  پنهان  را  آن  که  زشتى  هر  و  شده ام،  مرتکب  گناهى  هر  و  است،  زده  سر  من  از  که  جرمى  هر 

کار  هر  و  نمودم،  آشکار  یا  کردم  پنهان  ساختم،  علنى  یا  نمودم  کتمان  را  آن  داده ام،  انجام  که  نادانى  هر 

بدى را که به نویسندگان بزرگوارت دستور ثبت آنها را داده اى، همان نویسندگانى که موّظف به ثبت اعمالم کرده اى 

و به همراه جوارحم به عنوان شاهد من قرار داده اى و خودت نیز پیشاپیش آنها مراقب رفتارم بوده اى و هر چه از 

ْخَفْیَتـُه، 
َ
ِئِهـْم، َوالّشـاِهَد ِلمـٰا َخِفـَي َعْنُهـْم، َوِبَرْحَمِتـَك أ َعَلـيَّ ِمـْن َوراٰ

ْقَسـْمَت 
َ
ْسـمٰاُؤَك أ

َ
َسـْت أ َك َتَقدَّ مـٰا کٰاَن ِالََحـٍد ِفیهٰا َمَقـّرًا َوٰال ُمقٰامًا، َلِکنَّ

َد ِفیَها  ْن ُتَخلِّ
َ
ْجَمِعیـَن، َوأ

َ
ِة َوالّنـاِس أ یَن ِمـَن اْلِجنَّ هـٰا ِمـَن اْلکٰاِفِر ْن َتْمَالَ

َ
أ

مًا:  ْنعـٰاِم ُمَتَکرِّ ْلَت ِباْالِ ْنـَت َجلَّ َثنـٰاُؤَك ُقْلَت ُمْبَتِدئـًا، َوَتَطوَّ
َ
اْلُمعٰاِنِدیـَن، َوأ

ٰالَیْسـَتُووَن). فٰاِسـقًا  کٰاَن  َکَمـْن  ُمْؤِمنـًا  کٰاَن  َفَمـْن 
َ
(أ

تـي  الَّ ـِة  َوِباْلَقِضیَّ ْرَتهـٰا،  َقدَّ تـي  الَّ ِباْلُقـْدَرِة  ْسـَئُلَك 
َ
َفأ ِدي،  َوَسـیِّ ِإَلهـي 

ْن َتَهَب لـي في ٰهِذِه 
َ
ْیَتهـٰا، أ ْجَر

َ
َحَتْمَتهـٰا َوَحَکْمَتهـٰا، َوَغَلْبـَت َمـْن َعَلْیـِه أ

ْذَنْبُتـُه، َوُکلَّ 
َ
ْجَرْمُتـُه، َوُکلَّ َذْنـٍب أ

َ
ْیَلـِة َوفـي ٰهـِذِه الّسـاَعِة ُکلَّ ُجـْرٍم أ اللَّ

ْظَهْرُتُه، 
َ
ْو أ
َ
ْخَفْیُتـُه أ

َ
ْعَلْنُتُه، أ

َ
ْو أ
َ
ْسـَرْرُتُه، َوُکلَّ َجْهٍل َعِمْلُتـُه، َکَتْمُتـُه أ

َ
َقِبیـٍح أ

ْلَتُهـْم ِبِحْفـِظ مٰا  ِذیـَن َوکَّ َم اْلکٰاِتِبیـَن، َالَّ َمـْرَت ِبِإْثبٰاِتَهـا اْلِکـراٰ
َ
َئٍة أ َوُکلَّ َسـیِّ

ِقیَب  ْنـَت الرَّ
َ
ِرحي، َوُکْنَت أ ـي، َوَجَعْلَتُهْم ُشـُهودًا َعَليَّ َمـَع َجواٰ َیُکـوُن ِمنِّ
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ِفـي  َم  واٰ َوالـدَّ َخْشـَیِتَك،  فـي  اْلِجـدَّ  ِلـَي  َوَهـْب  ِنِحـي،  َجواٰ یَمـِة  اْلَعِز

ْو ِإْحسـٰاٍن 
َ
ْنَزْلَتـُه، أ

َ
ـَر َحّظـي ِمـْن ُکلِّ َخْیـٍر أ ْن ُتَوفِّ

َ
َوِبَفْضِلـَك َسـَتْرَتُه، َوأ

ْو َخَطٍإ َتْسـُتُرُه.
َ
ْو َذْنـٍب َتْغِفـُرُه، أ

َ
ْو ِرْزٍق َبَسـْطَتُه، أ

َ
ْو ِبـرٍّ َنَشـْرَتُه، أ

َ
ْلَتـُه، أ َفضَّ

ـي، یٰا َمْن  دي َوَمـْوٰالَي َومٰاِلَك ِرقِّ ، یٰا ِإَلِهي َوَسـیِّ یـٰا َربِّ یـٰا َربِّ یـٰا َربِّ

ِبَیـِدِه نٰاِصَیِتـي، یـٰا َعِلیمـًا ِبُضـّري َوَمْسـَکَنِتي، یٰا َخِبیـرًا ِبَفْقـري َوفٰاَقِتي، 

ْعَظـِم ِصفٰاِتـَك 
َ
ـَك َوُقْدِسـَك، َوأ ْسـَئُلَك ِبَحقِّ

َ
، أ یـٰا َربِّ یـٰا َربِّ یـٰا َربِّ

َمْعُمـوَرًة،  ِبِذْکـِرَك  هـٰاِر  َوالنَّ ْیـِل  اللَّ ِمـَن  ْوقٰاتـي 
َ
أ َتْجَعـَل  ْن 

َ
أ ْسـمٰاِئَك، 

َ
َوأ

ْعمٰالي 
َ
ْعمٰالـي ِعْنـَدَك َمْقُبوَلـًة، َحّتـٰی َتُکـوَن أ

َ
َوِبِخْدَمِتـَك َمْوُصوَلـًة، َوأ

ِحـدًا، َوحٰالـي فـي ِخْدَمِتـَك َسـْرَمدًا. هـٰا ِوْردًا واٰ دي ُکلُّ ْوراٰ
َ
َوأ

ِلـي،  ْحواٰ
َ
 ِلـي، یـٰا َمـْن ِإَلْیـِه َشـَکْوُت أ

دي یـٰا َمـْن َعَلْیـِه ُمَعـوَّ یـٰا َسـیِّ

َعَلـی  َواْشـُدْد  ِرحـي،  َجواٰ ِخْدَمِتـَك  َعلـٰی  َقـوِّ   ، َربِّ یـٰا  َربِّ  یـٰا  َربِّ  یـٰا 

آهنگ به سوى خودت محکم گردان، و نصیبم کن که به طور جّدى از تو در هراس باشم، و همیشه و به 

خیرى که پخش نموده اى، یا رزقى که گسترده ساخته اى، یا هر گناهى که بخشیده اى، یا هر اشتباهى که پنهان داشته اى.

و از تو مى خواهم که بهره من را فراوان کنى از هر خیرى که فرومى فرستى، یا هر احسانى که لطف مى کنى، یا هر 

پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا، اى خداى من، و آقاى من، و موالى من، و مالک هستى من، اى کسى که اختیار و 

زمام من در دست اوست، اى کسى که بیچارگى و درماندگى ام را مى دانى، اى کسى که از نیازمندى و بى نوایى من آگاهى.

صفات  بزرگ ترین  و  پاکیت،  و  خودت  حّق  به  مى خواهم  تو  از  پروردگارا،  پروردگارا  پروردگار،  اى 

پیوسته  و  کنى،  آباد  یادت  با  را  روزم  و  شب  لحظه هاى  تمام  که  نام هایت،  و 

کارها  تمام  آن که  تا  دهى،  قرار  پذیرفته شده  خودت  نزد  را  کارهایم  و  دهى،  قرار  خودت  خدمت  در 

باشد. پاینده  تو  خدمت  در  من  حال  و  باشد،  جهت)  یک  (و  ِورد  یک  ِوردهایم  و 

اى آقاى من، اى کسى که تکیه گاه و مورد اعتمادم، تنها تو هستى، اى کسى که بدحالى هایم را شکایت مى کنم،

پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا، اعضا و جوارحم را براى خدمتگزاریت نیرومند کن، و دلم را بر قصد و 
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ْسـَرَح ِإَلْیـَك في َمیٰاِدیِن الّسـاِبِقیَن، َوُاْسـِرَع 
َ
صـٰاِل ِبِخْدَمِتـَك، َحّتٰی أ تِّ اْالِ

ْدُنـَو 
َ
َوأ اْلُمْشـتٰاِقیَن،  ِفـي  ِبـَك  ُقْر ِإلـی  ْشـتٰاَق 

َ
َوأ یـَن،  اْلبٰاِرِز ِفـي  ِإَلْیـَك 

فـي  ْجَتِمـَع 
َ
َوأ اْلُموِقِنیـَن،  َمخٰاَفـَة  خٰاَفـَك 

َ
َوأ اْلُمْخِلِصیـَن،  ُدُنـوَّ  ِمْنـَك 

اْلُمْؤِمِنیـَن. َمـَع  ِرَك  ِجـواٰ

ِرْدُه، َوَمـْن کٰاَدنـي َفِکـْدُه، َواْجَعْلنـي 
َ
َدنـي ِبُسـوٍء َفـأ راٰ

َ
ُهـمَّ َوَمـْن أ للَّ

َ
أ

ِهـْم  َخصِّ
َ
ِبِهـْم َمْنِزَلـًة ِمْنـَك، َوأ ْقَر

َ
ْحَسـِن َعِبیـِدَك َنِصیبـًا ِعْنـَدَك، َوأ

َ
ِمـْن أ

ِبُجـوِدَك،  لـي  َوُجـْد  ِبَفْضِلـَك،  ِإّال  ٰذِلـَك  ُینـٰاُل  ٰال  ـُه  َفِإنَّ َلَدْیـَك،  ُزْلَفـًة 

ِلسـٰاني  َواْجَعـْل  ِبَرْحَمِتـَك،  َواْحَفْظنـي  ِبَمْجـِدَك،  َعَلـيَّ  َواْعِطـْف 

مـًا، َوُمـنَّ َعَلـيَّ ِبُحْسـِن ِإجٰاَبِتـَك،  ـَك ُمَتیَّ ِبِذْکـِرَك َلِهجـًا، َوَقْلبـي ِبُحبِّ

ِتـي، َفِإنَّـَك َقَضْیـَت َعلـٰی ِعبـٰاِدَك ِبِعبٰاَدِتـَك،  ِقْلنـي َعْثَرِتـي، َواْغِفـْر َزلَّ
َ
َوأ

جٰاَبـَة. َمْرَتُهـْم ِبُدعٰاِئـَك، َو َضِمْنـَت َلُهـُم اْالِ
َ
َو أ

طور دایم به خدمت تو بپردازم، تا در نتیجه در میدان هاى پیشى گیرندگان به سوى تو روانه گردم، و در زمرة 

کسانى که نمودار گشته اند به سرعت به سوى تو بیایم، و در زمرة مشتاقانت با شوق به مقام قرب تو راه پیدا 

کنم، و همچون نزدیک بودن اهل اخالص به تو نزدیک گردم، و مانند ترسى که اهل یقین از تو دارند بترسم، 

و در جوار رحمتت با مؤمنان گرد آیم.

بار الها، هر کس قصد بدى در مورد من دارد، تو در موردش قصد بد کن، و هر کس برایم حیله اى فراهم کند، تو نیز با او مکر کن، 

و مرا از بهترین بنده هاى بهره مند در نزد خودت، و از کسانى که نزدیک ترین جایگاه معنوى را نسبت به تو 

دارند، و بهترین درجه را به ایشان اختصاص داده اى، قرار ده، زیرا، این ها جز با فضل تو به دست نمى آید، و 

با سخاوتمندیت بر من ببخشاى. و با پ شکوهت بر من عطوفت کن، و با رحمتت مرا حفظ کن، و زبانم را 

به ذکر خود گویا، و قلبم را از دوستیت بى قرار ساز، و با اجابت نیکو به درخواست من بر من مّنت گذار، و 

از لغزش من درگذر و لغزشم را نادیده بگیر، زیرا، تو به بندگانت دستور دادى تو را بپرستند، و بر آنان امر 

کرده اى تا تو را بخوانند، و در مقابل نیز ضمانت کرده اى که اجابتشان کنى.
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ِتَك  َفِإَلْیـَك یـٰا َربِّ َنَصْبـُت َوْجهي، َو ِإَلْیَك یـٰا َربِّ َمَدْدُت َیـِدي، َفِبِعزَّ

ْغنـي ُمنـٰاَي، َوٰالَتْقَطـْع ِمـْن َفْضِلـَك َرجٰاِئـي،  اْسـَتِجْب لـي ُدعٰاِئـي، َوَبلِّ

ِئي. ْعداٰ
َ
ْنِس ِمـْن أ َواْکِفنـي َشـرَّ اْلِجـنِّ َواْالِ

عـٰاَء، َفِإنََّك َفّعـاٌل ِلمٰا  ضـٰا، ِإْغِفـْر ِلَمـْن ٰال َیْمِلـُك ِإالَّ الدُّ یَع الرِّ یـٰا َسـِر

ٌء، َوِذْکـُرُه ِشـفٰاٌء، َوطٰاَعُتـُه ِغنـًی، ِإْرَحـْم َمـْن  َتشـٰاُء، یـٰا َمـِن اْسـُمُه َدواٰ

َقِم،  ِفـَع النِّ َعِم، یـٰا داٰ جـٰاُء، َوِسـٰالُحُه اْلُبـکٰاُء، یـٰا سـٰاِبَغ النِّ ُس مٰاِلـِه الرَّ
ْ
َرأ

ٍد  ـُم، َصلِّ َعلـٰی ُمَحمَّ َلِم، یـٰا عٰاِلمًا ٰالُیَعلَّ یـٰا ُنـوَر اْلُمْسَتْوِحِشـیَن ِفـي الظُّ

َرُسـوِلِه  َعلـٰی  ـُه  اللَّ ـی  َوَصلَّ ْهُلـُه، 
َ
أ ْنـَت 

َ
أ مـٰا  بـي  َواْفَعـْل  ـٍد،  ُمَحمَّ َوآِل 

َم َتْسـِلیمًا َکِثیرًا.(۱) ـِة اْلَمیٰاِمیـِن ِمْن آِلِه، َوَسـلَّ ِئمَّ َواْالَ

۱ . مصبـاح المتهّجـد: ص۸۴۴، مصباح الزائـر: ص۳۱۷، زاد المعاد: ص۷۲، إقبـال األعمال : ص۲۲۰، مصباح 
: ص۷۳۷، بلـد األمیـن : ص۲۶۵، هدّیة الزائریـن : ص۶۲۴، مفاتیح الجنان : ص۶۲ .

شّر  از  و  مکن،  قطع  فضلت  از  را  امیدم  و  برسان،  آرزویم  به  مرا  و  فرما،  مستجاب  را  دعایم  سوگند،  عّزتت 

به  را  تو  پس،  کردم،  دراز  تو  طرف  به  تنها  را  دستم  و  آورده ام،  روى  تو  سوى  به  پروردگارا،  پس     

کن. کفایتم  و  دار  امان  در  مرا  آدمى،  چه  و  جّنى  چه  دشمنانم 

   اى کسى که زود راضى مى شوى، بیامرز کسى را که جز دعا کارى از دستش نمى آید، زیرا، تو کارى را 

که بخواهى به طور کامل انجام مى دهى. اى کسى که نامش، دواست، و یادش، شفاست، و فرمان برداریش، مایه 

بى نیازى است، رحم کن به کسى که سرمایه اش ُامید است، و تنها اسلحه اش گریه است. اى فرو ریزندة نعمت ها، 

اى برطرف کنندة سختى ها  اى روشنى وحشت زدگان در تاریکى ها، اى عالمى که تعلیم داده نشده اى، بر محمد 

پیوستۀ  درود  و  کن.  رفتار  من  با  توست  بایستۀ  و  شایسته  که  چنان  آن  و  بفرست،  پیوسته  درود  محّمد  آل  و 

خداوند بر فرستاده اش و امامان پربرکت از آل او، و سالم بسیارش بر آنان باد.
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ݓ (۳)  ݐ
ـِه  ـٍد َنِبیِّ ِدنٰا ُمَحمَّ ـُه َعلـٰی َسـیِّ ـی اللَّ ـِه َربِّ اْلعٰاَلِمیـَن، َوَصلَّ َاْلَحْمـُد ِللَّ

َتْسـِلیمًا. َم  َوَسـلَّ َوآِلـِه، 

ِذیَن  ْوِلیٰاِئـَك َالَّ
َ
ُهـمَّ َلـَك اْلَحْمـُد َعلـٰی مـٰا َجرٰی ِبـِه َقضـٰاُؤَك فـي أ للَّ

َ
أ

یـَل مـٰا ِعْنـَدَك ِمَن  اْسـَتْخَلْصَتُهْم ِلَنْفِسـَك َوِدیِنـَك، ِإِذ اْخَتـْرَت َلُهـْم َجِز

ْن َشـَرْطَت َعَلْیِهُم 
َ
َل َلُه َو َال اْضِمْحٰالَل، َبْعَد أ ـذي ٰال َزواٰ ِعیـِم اْلُمِقیِم َالَّ النَّ

ْبِرِجهٰا، َفَشـَرُطوا َلَك  ِة، َوُزْخُرِفهٰا َوِز ِنــیَّ ْنیٰا الدَّ ْهـَد في َدَرجٰاِت ٰهِذِه الدُّ الزُّ

ْکَر  ْمـَت َلُهُم الذِّ ْبَتُهْم َوَقدَّ ٰذِلـَك، َوَعِلْمَت ِمْنُهـُم اْلَوفٰاَء ِبـِه، َفَقِبْلَتُهـْم َوَقرَّ

ْمَتُهـْم ِبَوْحِیَك،  ْهَبْطـَت َعَلْیِهـْم َمٰالِئَکَتَك َوَکرَّ
َ
، َوأ نـٰاَء اْلَجِليَّ اْلَعِلـيَّ َوالثَّ

ِنَك. یَعـَة ِإَلْیَك َواْلَوِسـیَلَة ِإلـی ِرْضواٰ ِر َوَرَفْدَتُهـْم ِبِعْلِمـَك، َوَجَعْلَتُهـُم الذَّ

حمد و سپاس سزاوار پروردگار عالمیان است و درود خدا بر سّید و سرور ما (حضرت) محّمد، پیامبر 

خدا و بر آل او سالم و تحّیتى کامل.

  بار پروردگارا، سپاس از آن توست در مورد آن چه که از قضا و َقَدرت در مورد دوستانت، جارى گشت، 

آن هایى که وجودشان را براى حضرتت، و براى دینت خالص گردانیدى، زیرا که برگزیدى براى آن ها چیزهاى 

باارزشى که نزد تو است، از نعمت هاى پایدار که نابودى و زوال براى آن ها نیست. البّته پس از آن که زهد 

ورزیدن و بى رغبتى را در مورد این دنیاى پست و زر و زیور آن با آن ها شرط نمودى، آنان نیز متعّهد شدند و تو 

نیز وفادارى ایشان را دانستى. پس آنان را قبول کردى و به درگاه خویش نزدیک شان ساختى و نامى بلند و ستایشى 

ارجمند به آنها دادى. و فرشتگانت را بر آنان فرو فرستادى و آن ها را با وحى خود گرامى داشتى و از علم خود 

بهره مند ساختى. و آنان را وسیله به سوى درگاهت ساختى و واسطه اى براى جلب رضایت و خشنودیت قرار دادى.

۱۷۲ 
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۲. «أوصیائه»، خ . ۱. «منهاجه»، خ . 

هدایت کننده مى گماشتى ما پیش از خذالن و رسوایى مان، از آیاتت پیروى مى کردیم.

  پس بعضى از آن ها را در بهشت خود جاى دادى تا زمانى که او را از آن بیرون آوردى، و برخى دیگر را 

در کشتى ات سوار نمودى و با رحمت خود او و مؤمنین همراهش را از هالکت رهایى بخشیدى. و بعضى دیگر 

اجابتش  کرد،  درخواست  را  دیگران  بین  صدق  لسان  تو  از  که  هنگامى  و  دادى  قرار  دوست  خودت  براى  را 

نمودى و او را بلند آوازه قرار دادى، و با بعضى دیگر از طریق درخت هم کالم شدى و برادرش را وزیر و 

یاورش قرار دادى. و برخى دیگر را بدون پدر به وجود آوردى و به او معجزات و دالیل آشکار عنایت نمودى 

کردى. تأییدش  روح  القدس  با  و 

یک  هر  براى  و  فرمودى  معّین  روشنى  راه  و  طریقه  و  کردى  عنایت  را  شریعتى  کدام  هر  براى  و 

جانشینانى برگزیدى تا یکى پس از دیگرى حافظ شریعت باشد، در زمان هاى معّین براى برپا داشتن دین تو 

و حّجت بودن بر بندگان تو تا این که حق از مدار خود زایل نگردد و باطل بر اهل آن زمان چیره نشود. 

رهبرى  ما  براى  و  دهد  بیم  را  ما  تا  مى فرستادى  رسولى  ما  سوى  به  اگر  (خدایا)  نگوید:  کسى  که  این  تا  و 

ْن َنـِذلَّ َوَنْخزٰی.
َ
ِبـَع آیٰاِتَك ِمـْن َقْبـِل أ َعَلمـًا هٰاِدیـًا، َفَنتَّ

َحَمْلَتـُه  َوَبْعـٌض  ِمْنهـٰا،  ْخَرْجَتـُه 
َ
أ ْن 
َ
أ ِإلـی  َتـَك،  َجنَّ ْسـَکْنَتُه 

َ
أ َفَبْعـٌض 

ْیَتـُه َوَمـْن آَمـَن َمَعـُه ِمـَن اْلَهَلَکـِة ِبَرْحَمِتـَك، َوَبْعُضِن  فـي ُفْلـِکَك َوَنجَّ

َجْبَتُه، 
َ
یـَن َفأ ِخِر َلَك ِلسـٰاَن ِصْدٍق ِفـي اْالٰ

َ
َخْذَتـُه ِلَنْفِسـَك َخِلیـًال، َوَسـأ اتَّ

ْمَتُه ِمـْن َشـَجَرٍة َتْکِلیمـًا، َوَجَعْلَت َلُه  َوَجَعْلـَت ٰذِلـَك َعِلّیـًا، َوَبْعـٌض َکلَّ

نٰاِت،  ٍب َوآَتْیَتـُه اْلَبیِّ
َ
ْوَلْدَتـُه ِمـْن َغْیـِر أ

َ
یـرًا، َوَبْعـٌض أ ِخیـِه ِرْدءًا َوَوِز

َ
ِمـْن أ

ْدَتـُه ِبـُروِح اْلُقُدِس. یَّ
َ
َوأ

َلـُه  ـْرَت  َوَتَخیَّ ِمْنهٰاجـا(۱)،  َلـُه  َوَنَهْجـَت  یَعًة،  َشـِر َلـُه  َشـَرْعَت  َوُکلٌّ 

ٍة، ِإقٰاَمًة ِلِدیِنَك،  ٍة ِإلٰی ُمـدَّ ْوِصیٰاَء(۲) ُمْسـَتْحِفظًا َبْعَد ُمْسـَتْحِفٍظ، ِمْن ُمـدَّ
َ
أ

ِه، َوَیْغِلـَب اْلبٰاِطُل  ـًة َعَلـی ِعبـٰاِدَك، َوِلَئـّال َیـُزوَل اْلَحـقُّ َعـْن َمَقـرِّ َوُحجَّ

َقْمَت َلنٰا 
َ
ْرَسـْلَت ِإَلْینٰا َرُسـوًال ُمْنـِذرًا، َوأ

َ
َحٌد َلْوٰال أ

َ
ْهِلـِه، َوٰال َیُقـوَل أ

َ
َعلـٰی أ
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۱. مرحـوم صاحـب «مکیـال المـکارم» نوشـته اند کـه: «عبارت «عرجت به» موافق نسـخه  ای اسـت کـه آن را 
عالـم رّبانـی حـاج میرزا حسـین نـوری1 در کتـاب «تحّیـة الزائـر» از کتاب «مـزار قدیم» و «مزار» شـیخ 
محّمـد بـن المشـهدی و «مصبـاح الزائـر» سـّید بن طـاووس1 نقـل فرمـوده و همۀ آن هـا برگرفته شـده از 
کتـاب «محّمـد بـن علـّی بـن ابی قـّرة» اسـت . ولـی در «زاد المعـاد» «عرجت بروحـه» ذکر شـده و ظاهرًا 
بـر اثـر اشـتباهی اسـت کـه در کتـاب مصباح واقع شـده و عالمـه مجلسـی1 هـم از آن نقل نموده اسـت و 
ایـن مشـهور گشـته و سـبب شـبهۀ برخـی کوته نظران و دشـمنان گشـته اسـت؛ بـا این کـه معراج جسـمانی 

از ضروریـات مذهـب و بلکـه دیـن می باشـد و روایـات ائّمـه: در آن متواتـر و قـرآن به آن گویا اسـت .
تذّکـر ارزشـمند: هنـگام تأّمـل در ایـن عبـارت، ملهـم شـدم که خـود دعا، شـهادت مـی  دهد و داللـت دارد   
کـه صحیـح همـان «عرجت به» اسـت کـه ذکـر نمودیـم، و در عبـارت «زاد المعـاد» تصحیفی واقع شـده و 
وجـه داللتـش بدیـن گونـه اسـت : با توجـه کامل بـه این کـه کلمه «سـّخرت له البـراق» مقترن بـه «عرجت 
بـه» شـده اسـت، بـرای خردمندان آشـکار می  گـردد که همان صحیح اسـت که گفتیـم . چرا که عـروج روح 
هیـچ احتیاجـی بـه بـراق نـدارد و ایـن بـر هر کـه قلبی سـلیم و عـاری از شـرک و نفاق داشـته باشـد، واضح 
اسـت. و اگـر گفته شـود: «عبـارت در مقام شـمارش فضایل پیامبر اکرم9 اسـت و عطف بـا «واو» اقتضا 
نـدارد کـه بـه طـور قطـع، عـروج به آسـمان با بـراق بوده باشـد.»، در پاسـخ مـی  گوییـم : «اگر هـم بپذیریم 
کـه «بروحـه» صحیـح اسـت، این، معراج جسـمانی را نفـی نمی کنـد؛ زیرا اثبـات فضیلتی بـرای پیامبر9 

منافـات بـا ثبـوت فضیلت دیگری نـدارد» . (مکیـال المـکارم : ۱۰۰/۲) .

 - باد  او  آل  و  او  بر  خدا  درود  که   - محّمد  برگزیده ات،  رسول  و  حبیبت  به  رسالت  امر  که  این  تا 

همه  از  برتر  و  زبدگانت  زبده  و  بندگانت  سروِر  کردى،  انتخاب  را  او  که  همچنان  او  پس  گردید،  منتهى 

انس  و  جّن  بر  و  داشتى  مقّدم  پیامبرانت  تمام  بر  را  او  بود.  تو  معتمدان  همۀ  از  گرامى تر  و  برگزیدگانت 

مسّخر  برایش  را  ُبراق  و  دادى  قرار  او  فرمان  و  او  پاى  زیر  را  غرب  و  شرق  و  نمودى  مبعوثش  بندگانت  از 

کردى و او  را به آسمانت باال بردى و دانش آنچه بوده و خواهد بود را تا سرانجام خلقت، به او سپردى. 

ـُه  ـی اللَّ ـٍد َصلَّ ْمـِر ِإلـٰی َحِبیِبـَك َوَنِجیِبـَك ُمَحمَّ ِن اْنَتَهْیـَت ِباْالَ
َ
ِإلـٰی أ

َد َمْن َخَلْقَتـُه، َوَصْفَوَة َمـِن اْصَطَفْیَتُه،  َعَلْیـِه َوآِلـِه َفکٰاَن َکَمـا اْنَتَجْبَتُه َسـیِّ

ْنِبیٰاِئـَك، َوَبَعْثَتُه 
َ
ْمَتُه َعلٰی أ ْکـَرَم َمِن اْعَتَمْدَتـُه، َقدَّ

َ
ْفَضـَل َمِن اْجَتَبْیَتُه، َوأ

َ
َوأ

ْرَت َلُه  َبَك، َوَسـخَّ َتـُه َمشـٰاِرَقَك َوَمغٰاِر
ْ
ْوَطأ

َ
َقَلْیـِن ِمـْن ِعبـٰاِدَك، َوأ ِإَلـی الثَّ

ْوَدْعَتـُه ِعْلَم مٰا کٰاَن َومـٰا َیُکوُن، 
َ
َق، َوَعَرْجـَت ِبـِه(۱)  ِإلی َسـمٰاِئَك، َوأ اْلُبـراٰ
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ْعِب، َوَحَفْفَتـُه ِبَجْبَرِئیـَل َوِمیکٰاِئیَل  ِإَلـی اْنِقضـٰاِء َخْلِقَك، ُثـمَّ َنَصْرَتـُه ِبالرُّ

ِه،  یـِن ُکلِّ ْن ُتْظِهـَر ِدیَنـُه َعَلی الدِّ
َ
ِمیَن ِمـْن َمٰالِئَکِتـَك، َوَوَعْدَتـُه أ َواْلُمَسـوِّ

(َوَلـْو َکِرَه اْلُمْشـرُِکوَن)(۱).

ْهِلـِه، َوَجَعْلـَت َلـُه َوَلُهـْم 
َ
 ِصـْدٍق ِمـْن أ

َ
أ َتـُه ُمَبـوَّ

ْ
أ ْن َبوَّ

َ
َوٰذِلـَك َبْعـَد أ

ـَة ُمبـٰاَرکًا َوُهـدًی ِلْلعٰاَلِمیـَن * ِفیِه  ـذي ِبَبکَّ َل َبْیـٍت ُوِضـَع ِللّنـاِس َللَّ  وَّ

َ
(أ

ِهیـَم َوَمـْن َدَخَلـُه کٰاَن آِمنـًا)(۲)، َوُقْلـَت: (ِإنَّمـٰا  نـٰاٌت َمقـٰاُم ِإْبراٰ آیـٰاٌت َبیِّ

َرُکْم َتْطِهیـرًا)(۳). ْهـَل اْلَبْیـِت َوُیَطهِّ
َ
ْجـَس أ ـُه ِلُیْذِهـَب َعْنُکُم الرِّ یـُد اللَّ ُیِر

َتُهـْم فـي ِکتٰاِبَك  ُتـَك َعَلْیـِه َوآِلـِه َمَودَّ ـٍد َصَلواٰ ْجـَر ُمَحمَّ
َ
ُثـمَّ َجَعْلـَت أ

بـٰی)(۴)، َوُقْلَت:  َة ِفي اْلُقْر ْجرًا ِإالَّ اْلَمـَودَّ
َ
ْسـَئُلُکْم َعَلْیـِه أ

َ
َفُقْلـَت: (ُقْل ٰال أ

ْسـَئُلُکْم َعَلْیِه ِمْن 
َ
ْجـٍر َفُهَو َلُکـْم)(۵)، َوُقْلـَت: (مـٰا أ

َ
ْلُتُکْم ِمـْن أ

َ
(مـٰا َسـأ

دیگر ـ که هر یک داراى عالمت و اسمى هستند ـ احاطه نمودى و به او وعدة پیروزى دینش را بر تمامى 

سپس با ترسى که از او بر دل دشمنانش انداختى، یاریش کردى و گرداگرد او را به جبرئیل، میکائیل و فرشتگان 

ادیان دادى، گرچه مشرکان را خوش نیاید.

و  او  براى  و  دادى  جاى  خاندانش  از  صدقى  جایگاه  به  را  پیامبر  که  بود  آن  از  بعد  پیروزى  این  و 

جهانیان  هدایت  باعث  و  بابرکت  است،  مّکه  در  که  شد،  داده  قرار  مردم  براى  که  را  خانه اى  «اّولین  آنان 

گرداندى، و در آن است نشانه هاى آشکار مانند مقام ابراهیم و هر که داخل آن شد، در امان خواهد بود». 

و گفتى: «خدا اراده فرموده که هر ناپاکى را از شما اهل بیِت، ببرد و شما را کامًال پاك و پاکیزه گرداند». 

آن گاه پاداش رسالت حضرت محّمد را - که درودهاى تو بر او و آل او باد - دوستى آنان مقّرر نموده و 

در کتابت فرمودى: «بگو من از شما پاداش نمى طلبم مگر دوستى خویشاوندان نزدیکم را». و فرمودى: (بگو) 

مزد  شما  از  «من  (بگو)  فرمودى:  و  است»   شما  نفع  به  و  خودتان  براى  هم  آن  خواستم  شما  از  که  «پاداشى 

۲. سورۀ آل عمران(۲): ۹۶  و۹۷ .     ۳. سورۀ احزاب (۳۳): آیه۳۳. ۱. سورۀ توبه (۹)، آیه۳۳ 
۵. سورۀ سبأ (۳۴): آیه ۴۷ . ۴. سورۀ شوری (۴۲): آیه۲۳ . 
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۱. سورۀ فرقان، آیه۵۷.  ۲. سورۀ رعد، آیه۷.

َب ِإّال بٰاَبُه. ْبـواٰ َحـلَّ َلـُه ِمْن َمْسـِجِدِه مٰا َحـلَّ َلُه، َوَسـدَّ اْالَ
َ
َوأ

ـِبیَل  ـِه َسـِبیًال)(۱)، َفکٰاُنـوا ُهـُم السَّ بِّ ِخـَذ ِإلـٰی َر ْن َیتَّ
َ
ْجـٍر ِإّال َمـْن شـٰاَء أ

َ
أ

ِنَك. ِإَلْیـَك، َواْلَمْسـَلَك ِإلـی ِرْضواٰ

ُتـَك  َصَلواٰ طٰاِلـٍب  بـي 
َ
أ ْبـَن  َعِلـيَّ  ـُه  َوِلیَّ قـٰاَم 

َ
أ ّیاُمـُه 

َ
أ اْنَقَضـْت  ـا  َفَلمَّ

َعَلْیِهمـٰا َوآِلِهمـٰا هٰاِدیـًا، ِإْذ کٰاَن ُهـَو اْلُمْنِذَر (َوِلـُکلِّ َقْوٍم هـٰاٍد)(۲)، َفقٰاَل 

ٰالُه،  ِل َمـْن واٰ ُهـمَّ واٰ للَّ
َ
مٰاَمـُه: «َمـْن ُکْنـُت َمـْوٰالُه َفَعِلـيٌّ َمـْوٰالُه، أ

َ
َواْلَمـَالُ أ

ُه، َواْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن َخَذَلـُه»، َوقـٰاَل:  َوعـٰاِد َمـْن عـٰاداٰ

ِمیـُرُه». 
َ
ـُه َفَعِلـيٌّ أ «َمـْن ُکْنـُت أَنـا َنِبیَّ

ِحَدٍة َوسـٰاِئُر الّناِس ِمْن َشـَجٍر َشـّتٰی»،  َوقٰاَل: «أَنا َوَعِليٌّ ِمْن َشـَجَرٍة واٰ

ْنَت ِمّنـي ِبَمْنِزَلـِة هٰاُروَن 
َ
ـُه َمَحـلَّ هـٰاُروَن ِمْن ُموسـَی، َفقـٰاَل َلـُه: «أ َحلَّ

َ
َوأ

َدَة ِنسـٰاِء اْلعٰاَلِمیَن،  َجُه اْبَنَتُه َسـیِّ ـُه ٰال َنِبيَّ َبْعـِدي»، َوَزوَّ نَّ
َ
ِمـْن ُموسـٰی ِإّال أ

براى او، آن چه براى خودش حالل بود. و همه درها(ى مسجد) را نیز جز در خانه على بست.

رسالت نمى خواهم مگر آن که هر کدام از شما که بخواهد راه خدا را در پیش گیرد» پس آن ها همان راهِ به 

مى باشند. تو  خشنودى  براى  طریق  و  هستند  تو  سوى 

پس وقتى مّدت پیامبر سپرى شد، وصّى او علّى بن ابى طالب، درودهاى تو بر آن دو و آل آن دو باد، را براى 

هدایت اّمت قرارداد، زیرا که خود او بیم دهنده بود، و براى هر قومى هدایتگرى است. پس درحالى که همه در 

حضور او بودند فرمود: «هر آنکه من موالى اویم، پس على موالى اوست، پروردگارا، دوستش را دوست بدار و 

دشمنش را دشمن، یارى نما هر که او را یارى نماید و خار گردان هر که او را یارى ننماید». و گفت: «هر که 

را من پیامبر او هستم، پس على امیر و فرمانرواى اوست». 

و فرمود: «من و على از یک درختیم و دیگر انسان ها از درختان مختلفند». و او را قرار داد در جایگاهى مانند 

هارون نسبت به موسى، پس به او فرمود: «تو نسبت به من، همانند هارون براى موسى هستى، جز این که پس از 

من پیامبرى نیست». و دخترش را که سرور بانوان زنان عالم است، به او تزویج فرمود. و حالل کرد از مسجدش 
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َوآِلِهمـٰا. َعَلْیِهمـٰا  ـُه  اللَّ ـی  َصلَّ

ْوَدَعـُه ِعْلَمُه َوِحْکَمَتـُه َفقٰاَل: «أَنا َمِدیَنـُة اْلِعْلِم َوَعِلـيٌّ بٰاُبهٰا، َفَمْن 
َ
ُثـمَّ أ

ي  خي َوَوِصیِّ
َ
ْنَت أ

َ
ِتهـٰا ِمْن بٰاِبهٰا»، ُثمَّ قـٰاَل: «أ

ْ
َد اْلَمِدیَنـَة َواْلِحْکَمـَة َفْلَیأ راٰ

َ
أ

ِرِثـي، َلْحُمـَك ِمـْن َلْحِمـي، َوَدُمـَك ِمـْن َدِمـي، َوِسـْلُمَك ِسـْلِمي،  َوواٰ

یمـٰاُن ُمخٰاِلٌط َلْحَمـَك َوَدَمَك، َکمـٰا خٰاَلَط َلْحمي  ِبـي، َواْالِ ُبـَك َحْر َوَحْر

ْنَت َتْقضي َدْیِنـي، َوُتْنِجُز 
َ
ْنـَت َغدًا َعَلـی اْلَحْوِض َخِلیَفِتـي، َوأ

َ
َوَدمـي، َوأ

ـًة ُوُجوُهُهـْم َحْولـي ِفـي  ِتـي، َوِشـیَعُتَك َعلـٰی َمنٰاِبـَر ِمـْن ُنـوٍر ُمْبَیضَّ ِعداٰ

ْنَت یـٰا َعِليُّ َلْم ُیْعـَرِف اْلُمْؤِمُنـوَن َبْعدي»، 
َ
ني، َوَلـْوٰال أ ـِة َوُهـْم ِجیراٰ اْلَجنَّ

ـِه  ـٰالِل، َوُنـورًا ِمـَن اْلَعمـٰی، َوَحْبـَل اللَّ َوکٰاَن َبْعـَدُه ُهـدًی ِمـَن الضَّ

َبـٍة فـي َرِحـٍم، َوٰال ِبسـٰاِبَقٍة  َطـُه اْلُمْسـَتِقیَم، ٰال ُیْسـَبُق ِبَقراٰ اْلَمِتیـَن، َوِصراٰ

ُسـوِل  الرَّ َحـْذَو  َیْحـُذو  َمنٰاِقِبـِه،  ِمـْن  َمْنَقَبـٍة  فـي  ُیْلَحـُق  َوٰال  ِدیـٍن،  فـي 

خدا بر آن دو و بر اهل بیت آن دو بزرگوار باد.

به شهر علم و حکمت قدم نهد، باید از دروازه آن داخل گردد. سپس فرمود: تو برادر من، وصّى من و وارث 

آن گاه علم و حکمتش را نزد او ودیعه نهاد و فرمود: من شهر علمم و على درب آن، پس هر که مى خواهد 

و  من  آشتى  و  سازش  تو،  آشتى  و  سازش  من،  خون  از  تو  خون  و  است  من  گوشت  از  تو  گوشت  هستى،  من 

جنگ تو جنگ من است، و ایمان با گوشت و خون تو آمیخته است همان گونه که با گوشت و خون من 

آمیخته است.  و فردا(ى قیامت) تو خلیفۀ من بر حوض (کوثر) هستى و پس از من، تو هستى که قرض مرا 

مى پردازى و به وعده هاى من وفا مى کنى و پیروان تو بر منبرهایى از نور با چهره  هاى سفید و نورانى در اطراف 

من در بهشت اند و آنان همسایه من مى باشند.و اى على، اگر تو نبودى، مؤمنان پس از من شناخته نمى شدند.

و پس از پیامبر، او اّمت را از گمراهى به هدایت و از نابینایى به بصیرت رساند و اوست رشتۀ محکم الهى و 

راه مستقیم او،  هیچ کس در خویشاوندى با رسول خدابه او نمى رسد و هیچ کس در دین بر او پیشى نگرفته است، 

و کسى نیست که در یکى از اوصاف نیکویش با او برابرى کند، او گام مى نهاد جاى پاى رسول خدا که درود 
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ـِه َلْوَمُة ٰالِئـٍم، َقْد َوَتـَر ِفیِه  ُخـُذُه ِفـي اللَّ
ْ
ِویـِل، َوٰال َتأ

ْ
أ َوُیقٰاِتـُل َعَلـی التَّ

ْوَدَع ُقُلوَبُهـْم 
َ
ْبطٰاَلُهـْم، َونـٰاَوَش ُذْؤبٰاَنُهـْم، َفـأ

َ
َصنٰاِدیـَد اْلَعـَرِب، َوَقَتـَل أ

َوِتـِه،  ـْت َعلـٰی َعداٰ َضبَّ
َ
، َفأ ـًة َوَغْیَرُهـنَّ ـًة َوُحَنْیِنیَّ یَّ ـًة َوَخْیَبِر یَّ ْحقـٰادًا َبْدِر

َ
أ

َواْلمٰاِرِقیـَن. َواْلقٰاِسـِطیَن  الّناِکِثیـَن  َقَتـَل  َحّتـٰی  ُمنٰاَبَذِتـِه  َعلـٰی  ـْت  َکبَّ
َ
َوأ

 ِلیـَن، 

 وَّ

ْشـَقی اْالَ
َ
یـَن، َیْتَبـُع أ ِخِر ْشـَقی اْالٰ

َ
َوَلّمـا َقضـٰی َنْحَبـُه َوَقَتَلـُه أ

ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه ِفـي اْلهٰاِدیـَن َبْعـَد  ـی اللَّ ـِه َصلَّ ْمـُر َرُسـوِل اللَّ
َ
َلـْم ُیْمَتَثـْل أ

ٌة َعلـٰی َمْقِتـِه، ُمْجَتِمَعـٌة َعلـٰی َقِطیَعـِة َرِحِمـِه، َو  ـُة ُمِصـرَّ مَّ اْلهٰاِدیـَن، َواْالُ

ْن َوفـٰی ِلِرعٰاَیِة اْلَحـقِّ ِفیِهْم، َفُقِتَل َمـْن ُقِتَل،  ِإْقصـٰاِء ُوْلـِدِه ِإالَّ اْلَقِلیـَل ِممَّ

َوُسـِبَي َمْن ُسـِبَي، َوُاْقِصـَي َمْن ُاْقِصـَي، َوَجَری اْلَقضـٰاُء َلُهْم ِبمـٰا ُیْرجٰی 

ـِه ُیوِرُثهٰا َمْن َیشـٰاُء ِمـْن ِعبٰاِدِه  َلـُه ُحْسـُن اْلَمُثوَبـِة، ِإْذ کٰاَنـِت اْالَْرُض (ِللَّ

َلَمْفُعـوًال)،  نـٰا  بِّ َر َوْعـُد  کٰاَن  ِإْن  نـٰا  بِّ َر َو(ُسـْبحٰاَن  ِقیـَن)،  ِلْلُمتَّ َواْلعٰاِقَبـُة 

و پیکار مى نمود بر اساس تأویل قرآن، و در راه خدا هیچ مالمتى، او را باز نمى داشت، به راستى که بزرگان 

عرب را ترسانید، و شجاعان آن ها را کشت و با گرگ صفتان آن ها مقابله کرد، به همین جهت دل هاى آن ها پر 

از کینه شد از جنگ هاى بدر، خیبر، حنین و دیگر جنگ ها. پس دشمنى او را در دل پنهان کردند و به اختالف 

کرد. واصل  درك  به  را  بیرون رفتگان  دین  از  و  ستمگران  پیمان شکنان،  که  این  تا  آوردند  روى  درگیرى  و 

را  حضرت  آن  کرد،  پیروى  اّولین  شقى تریِن  از  که  (اّمت)  آخرین  شقى تریِن  و  آمد  سر  به  َاَجلش  وقتى 

از  پس  یکى  اّمت،  هدایت گران  درباره   - باد  او  آل  و  او  بر  خدا  درود  که   - خدا  رسول  فرمان  کرد،  شهید 

او  اوالد  و  کنند  قطع  را  او  نسل  تا  شدند  جمع  ورزیدند،  اصرار  وى  با  دشمنى  بر  مردم  نشد.  اطاعت  دیگرى، 

را تبعید و آواره نمایند، جز اندکى که در رعایت حّق فرزندان رسول خدا، وفا نمودند، پس گروهى کشته 

چیزى  به  شد  جارى  آن ها  بر  الهى،  قدر  و  قضا  حکم  و  وطن،  از  دور  جمعى  و  اسیر،  دیگرى  گروه  و  شدند 

که امید بهترین ثواب و پاداش از آن، مى رود. زیرا زمین از آِن خداست و آن را به هر یک از بندگانش که 

بخواهد، ارث مى دهد، و البّته پایان نیکو از آِن پرهیزکاران است. و منّزه است پروردگار ما، به راستى که 
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ِئــِض  َخــُر ِلَتْجِدیــِد اْلَفراٰ ْیــَن اْلُمدَّ
َ
ِن، أ َلــِة اْلَجــْوِر َواْلُعــْدواٰ زاٰ اْلُمْرَتجــی ِالِ

یـُز اْلَحِکیـُم). ـُه َوْعـَدُه)، (َوُهـَو اْلَعِز َوَلـْن ُیْخِلـَف اللَّ

ـُه َعَلْیِهمٰا  ـی اللَّ ـٍد َوَعِلـيٍّ َصلَّ ْهـِل َبْیـِت ُمَحمَّ
َ
َفَعَلـی اْالَطٰاِئـِب ِمـْن أ

َوآِلِهمـٰا َفْلَیْبـِك اْلبٰاُکـوَن، َو ِإّیاُهْم َفْلَیْنـُدِب الّناِدُبوَن، َوِلِمْثِلِهـْم َفْلُتْذَرِف 

وَن. ـوَن، َوَیِعـجَّ اْلعٰاجُّ ُمـوُع، َوْلَیْصـُرِخ الّصاِرُخـوَن، َوَیِضجَّ الّضاجُّ الدُّ

َبْعـَد  صٰاِلـٌح  اْلُحَسـْیِن،  ْبنـٰاُء 
َ
أ ْیـَن 

َ
أ اْلُحَسـْیُن،  ْیـَن 

َ
أ اْلَحَسـُن  ْیـَن 

َ
أ

ْیـَن اْلِخَیَرُة 
َ
ـِبیِل، أ ـِبیُل َبْعـَد السَّ ْیَن السَّ

َ
صٰاِلـٍح، َوصـٰاِدٌق َبْعـَد صـٰاِدٍق، أ

ْنُجُم  ْیـَن اْالَ
َ
ْقمـٰاُر اْلُمِنیَرُة، أ ْیَن اْالَ

َ
ـُموُس الّطاِلَعُة، أ ْیَن الشُّ

َ
َبْعـَد اْلِخَیـَرِة، أ

اْلِعْلـِم؟ ِعـُد  َوَقواٰ یـِن  الدِّ ْعـٰالُم 
َ
أ ْیـَن 

َ
أ الّزاِهـَرُة، 

ــدُّ  ــَن اْلُمَع ْی
َ
ــِة، أ ــَرِة اْلهٰاِدَی ــَن اْلِعْت ــو ِم ــي ٰالَتْخُل ِت ــِه الَّ ــُة اللَّ ــَن َبِقیَّ ْی

َ
أ

ــَن  ْی
َ
ــَوِج، أ ــِت َواْلِع ْم ــِة اْالَ قٰاَم ــُر ِالِ ــَن اْلُمْنَتَظ ْی

َ
ــِة، أ َلَم ــِر الظَّ ِب ــِع داٰ ِلَقْط

از بین ببرد؟ کجاست کسى که براى براندازى ظلم و بیدادگرى به او ُامید است؟ کجاست آن ذخیرة الهى براى 

گریه کنندگان  بایستى  آن ها -  اهل بیت  و  آن ها  بر  خدا  درود  على -  و  محّمد  آل  از  پاکیزگان  بر  پس    

است. حکیم  عّزت مند  او  و  نمى کند،  وعده  خلِف  هرگز  و  است  انجام شده  او  وعدة 

اشک بریزند و بر آنان زارى کنندگان زارى نمایند و براى امثال آن بزرگواران، باید سرشک از دیدگان جارى 

شود و شیون کنندگان شیون از دل برکشند و ضّجه  کنندگان فریاد بزنند و ناله کنندگان ناله جانسوز سر دهند 

کجاست امام حسن؟ کجاست امام حسین؟ فرزندان امام حسین کجا هستند؟ که هر یک شایسته اى پس 

از شایستۀ دیگر، و راست گویى بعد از راست گویى دیگر بودند، کجاست راه راست پس از راه راست دیگر؟ 

ستارگان  کجایند؟  فروزان  ماه هاى  هستند؟  کجا  تابان  خورشیدهاى  دیگرى؟  از  پس  یکى  برگزیدگان  کجایند 

کجایند؟ دانش  پایه هاى  و  دین  راهنمایان  و  نشانه ها  کجایند؟  درخشان 

باقى  ماندة حجج الهى کجاست؟ کسى که (جهان) از عترت هدایت گر خالى نخواهد بود. کجاست آن که 

براى قطع دنبالۀ ستمکاران آماده گشته است؟ کجاست آن که انتظارش را مى کشند که کج روى ها و انحرافات را 
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تازه کردن واجبات و سّنت هاى الهى؟ کجاست آن منتَخب براى باز گرداندن کیش و آیین؟ کجاست آن که 

آرزو مى رود بیاید و قرآن و حدودش را زنده کند؟ کجاست زنده کنندة نشانه هاى دین و اهل آن؟

کجاست او که شوکت ستمکاران را درهم مى شکند؟ کجاست آن که بنیادهاى شرك و نفاق را ویران 

مى کند؟ کجاست او که فاسقان، نافرمانان و طغیان گران را به هالکت مى کشاند؟ کجاست آن که شاخه هاى 

گمراهى و بدبختى را درو مى کند؟ کجاست آن که آثار انحراف و هواپرستى را محو مى نماید؟ کجاست آن که 

رشته هاى دروغ و افترا را قطع مى کند؟ کجاست نابودکنندة سرکشان و تمّردکنندگان؟ کجاست آن که ریشۀ 

معاندان،گمراهان و کافران را َبرکند؟ کجاست آن که دوستان را عزیز نماید و دشمنان را خوار و ذلیل؟

کجاست او که اّتحاد کلمه بر اساس تقوا فراهم آورد؟ کجاست درب ورودى به درگاه الهى که از آن 

کجاست  نمایند؟  توّجه  او  سوى  به  دوستان  که  خدا  تمام  نماى  آئینۀ  و)  آن (چهره  کجاست  شوند؟  وارد  در، 

آنکه وسیلۀ پیوند بین زمین و آسمان است؟ کجاست صاحب روز ظفر و برافرازندة پرچم هدایت؟ کجاست 

گردآورنده پراکندگى هاى درست کارى و مصلحت و خشنودى؟ 

ــُل  ــَن اْلُمَؤمَّ ْی
َ
یَعِة، أ ــِر ــِة َوالشَّ ــٰاَدِة اْلِملَّ ع ــُر ِالِ ــَن اْلُمَتَخیَّ ْی

َ
ــَنِن، أ َوالسُّ

ْهِلِه؟
َ
یــِن َوأ ْیــَن ُمْحِیــي َمعٰاِلــِم الدِّ

َ
ْحیــٰاِء اْلِکتــٰاِب َوُحــُدوِدِه، أ ِالِ

فـٰاِق،  ـْرِك َوالنِّ ْبِنَیـِة الشِّ
َ
ْیـَن هـٰاِدُم أ

َ
ْیـَن قٰاِصـُم َشـْوَکِة اْلُمْعَتِدیـَن، أ

َ
أ

ُفـُروِع  حٰاِصـُد  ْیـَن 
َ
أ ْغیـٰاِن،  َوالطُّ َواْلِعْصیـٰاِن  اْلُفُسـوِق  ْهـِل 

َ
أ ُمِبیـُد  ْیـَن 

َ
أ

ْیـَن قٰاِطـُع َحبٰاِئِل 
َ
ِء، أ ْیـِغ َواْالَْهواٰ ْیـَن طٰاِمـُس آثـٰاِر الزَّ

َ
ـقٰاِق، أ اْلَغـيِّ َوالشِّ

ْهـِل 
َ
ِصُل أ

ْ
ْیـَن ُمْسـَتأ

َ
ْیـَن ُمِبیـُد اْلُعتـٰاِة َواْلَمـَرَدِة، أ

َ
ِء، أ ْفِتـراٰ اْلِکـْذِب َواْالِ

ِء؟ ْوِلیـٰاِء َوُمـِذلُّ اْالَْعـداٰ ْیـَن ُمِعـزُّ اْالَ
َ
ْلحـٰاِد، أ ْضِلیـِل َواْالِ اْلِعنـٰاِد َوالتَّ

ـذي ِمْنـُه ُیْؤتٰی،  ِه الَّ ْیَن بـٰاُب اللَّ
َ
ْقـوٰی، أ ْیـَن جٰاِمـُع اْلَکِلَمـِة َعَلـی التَّ

َ
أ

ِصـُل  اْلُمتَّ ـَبُب  السَّ ْیـَن 
َ
أ ْوِلیـٰاُء،  اْالَ ـُه  َیَتَوجَّ ِإَلْیـِه  ـذي  الَّ ـِه  اللَّ َوْجـُه  ْیـَن 

َ
أ

َیـِة اْلُهـدٰی،  ْیـَن صٰاِحـُب َیـْوِم اْلَفْتـِح َونٰاِشـُر راٰ
َ
ـمٰاِء، أ َبْیـَن اْالَْرِض َوالسَّ

ضـٰا؟ َوالرِّ ـٰالِح  الصَّ َشـْمِل  ـُف  ُمَؤلِّ ْیـَن 
َ
أ
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۲. «الُمسَتظهرین»، خ. ۱. «الُمهَتدین»، خ. 

ِضَحِة، َیاْبـَن اْالَْعـٰالِم الّالِئَحِة،  ـُبِل اْلواٰ ْنُجـِم الّزاِهـَرِة، َیاْبـَن السُّ َیاْبـَن اْالَ

ْیـَن الّطاِلـُب ِبـَدِم 
َ
ْنِبیـٰاِء، أ ْبنـٰاِء اْالَ

َ
ْنِبیـٰاِء َوأ ْیـَن الّطاِلـُب ِبُذُحـوِل اْالَ

َ
أ

َواْفَتـرٰی،  َعَلْیـِه  اْعَتـدٰی  َمـِن  َعلـٰی  اْلَمْنُصـوُر  ْیـَن 
َ
أ َبـٰالَء  ِبَکْر اْلَمْقُتـوِل 

اْلِبـرِّ  ُذو  اْلَخٰالِئـِق  َصـْدُر  ْیـَن 
َ
أ َدعـٰا،  ِإذاٰ  ُیجـٰاُب  ـذي  الَّ اْلُمْضَطـرُّ  ْیـَن 

َ
أ

ِبيِّ اْلُمْصَطفـَی َواْبُن َعِليٍّ اْلُمْرَتضـٰی َواْبُن َخِدیَجَة  ْیـَن اْبُن النَّ
َ
ْقـوی، أ َوالتَّ

اْلُکْبـرٰی؟ فٰاِطَمـَة  َواْبـُن  اْلَغـّراِء 

الّسـاَدِة  َیاْبـَن  َواْلِحمـٰی،  اْلِوقـٰاُء  َلـَك  َوَنْفسـي  ّمـي 
ُ
َوأ ْنـَت 

َ
أ بـي 

َ
ِبأ

یـَن(۱)،  اْلَمْهِدیِّ ِة  اْلُهـداٰ َیاْبـَن  ْکَرِمیـن،  اْالَ َجبـٰاِء  النُّ َیاْبـَن  ِبیـَن،  اْلُمَقرَّ

اْالَطٰاِئـِب  َیاْبـَن  ْنَجِبیـَن،  اْالَ اْلَغطٰاِرَفـِة  َیاْبـَن  ِبیـَن،  اْلُمَهذَّ اْلِخَیـَرِة  َیاْبـَن 

ْکَرِمیَن،  یـَن(۲)، َیاْبَن اْلَخضٰاِرَمـِة اْلُمْنَتَجِبیـَن، َیاْبَن اْلَقمٰاِقَمـِة اْالَ ِر اْلُمَطهَّ

ـُهِب الّثاِقَبـِة،  ـُرِج اْلُمِضیَئـِة، َیاْبـَن الشُّ َیاْبـَن اْلُبـُدوِر اْلُمِنیـَرِة، َیاْبـَن السُّ

آشکار،  نشانه  هاى  فرزند  اى  روشن،  راه هاى  فرزند  اى  فروزان،  اختران  فرزند  اى 

به  که  آن  کجاست  مى کند؟  خونخواهى  آن ها  فرزندان  و  پیامبران  خون  براى  که  آن  کجاست 

پیروزمند  دروغگو،  تجاوزگِر  ظالِم  هر  بر  که  آن  کجاست  است؟  کربال  شهید  خون  انتقام  دنبال 

و  عالم  صدرنشین  آن  کجاست  مى شود؟  اجابت  کند  دعا  اگر  که  گرفتارى  آقاى  آن  کجاست  است؟ 

خدیجه  فرزند  و  مرتضى  علّى  فرزند  و  مصطفى  پیامبر  فرزند  آن  کجاست  نیکوکارى؟  و  تقوا  صاحب 

کبرى؟ فاطمه  فرزند  و  نورانى  سیماى  صاحب  آن 

سروران  فرزند  اى  باشد  تو  حامى  و  سپر  و  گردان  بال  جانم  و  باد  تو  فداى  مادرم  و  پدر 

هدایت شده،  هدایت گران  فرزند  اى  بزرگوار،  و  نجیب  و  اصیل  انسان هاى  فرزند  اى  مقّرب، 

پاکان،  نیکوترین  فرزند  اى  شرافتمند،  سروران  فرزند  اى  (خودساخته)،  مهّذب  برگزیدگان  فرزند  اى 

گرامى.  سخاوتمند  مهتران  فرزند  اى  پرُجود،  دریاهاى  همانند  بخشنده،  بسیار  آقایان  فرزند  اى 

تابنده،  شهاب هاى  فرزند  اى  تابان،  چراغ هاى  فرزند  اى  تابان،  ماه هاى  فرزند  اى 
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فرزند  اى  (آسمانى)،  مشهور  پسندیده  روش  هاى  و  ُسنن  فرزند  اى  خداوندى،  کامل  دانش هاى  فرزند  اى 

اى  شده،  دیده  دلیل هاى  فرزند  اى  موجود،  و  پایان نیافته  معجزات  فرزند  اى  مانده،  برجاى  نشانه هاى 

بلندمرتبه  خداوند،  نزد  الکتاب،  اّم  در  که  کسى  فرزند  اى  بزرگ،  خبر  فرزند  اى  راست،  راه  فرزند 

آشکارا،  دالیل  فرزند  اى  خداوند)،  آشکار  (حّجت هاى  بّینات  و  نشانه ها  فرزند  اى  است.  حکیم  و 

فرزند  اى  رسا،  حّجت هاى  فرزند  اى  روشن،  و  نمایان  برهان هاى  فرزند  اى 

فرزند  اى  ذاریات،  و  یاسین  فرزند  اى  قرآن،  محکم  آیات  و  طه  فرزند  اى  فراخ،  و  فراوان  نعمت هاى 

یا  و  کمان  سر  دو  فاصله  اندازه  به  آویخت  در  و  شد  نزدیک  معراج  در  که  آن  فرزند  اى  عادیات،  و  طور 

اعلى. علّى  خداى  به  نزدیک  نزدیک تر، 

کوه  در  آیا  دارى،  اقامت  منطقه  اى  یا  سرزمین  کدام  بلکه  گزیده اى،  اقامت  کجا  مى دانستم  کاش  اى 

دیده  تو  و  مى بینم  را  همه  که  است  سخت  من  بر  بسیار  هستى؟  طوى  ذى  در  یا  آن؟  غیر  یا  هستى  رضوى 

باشى  گرفتار  بال  در  تنها  تو  که  است  گران  من  بر  نشنوم،  را  رازى  هیچ  و  صدا  هیچ  تو  از  و  نمى شوى، 

ُثوَرِة، 
ْ
ـَنِن اْلَمْشـُهوَرِة، َیاْبَن اْلَمعٰاِلـِم اْلَمأ َیاْبـَن اْلُعُلـوِم اْلکٰاِمَلِة، َیاْبَن السُّ

ِط  راٰ ٰالِئِل اْلَمْشـُهوَدِة، َیاْبـَن الصِّ ِت اْلَمْوُجـوَدِة، َیاْبـَن الدَّ َیاْبـَن اْلُمْعِجـزاٰ

َبـِإ اْلَعِظیـِم، َیاْبـَن َمـْن ُهـَو فـي ُامِّ اْلِکتـٰاِب َلـَدی  اْلُمْسـَتِقیِم، َیاْبـَن النَّ

ِت،  ٰالِئـِل الّظاِهراٰ نـٰاِت، َیاْبـَن الدَّ یـٰاِت َواْلَبیِّ ـِه َعِلـيٌّ َحِکیـٌم. َیاْبـَن اْالٰ اللَّ

ِت، َیاْبَن اْلُحَجـِج اْلبٰاِلغـٰاِت، َیاْبَن  ِضحـٰاِت اْلبٰاِهـراٰ ِهیـِن اْلواٰ َیاْبـَن اْلَبراٰ

یـٰاِت، َیاْبَن  َعِم الّسـاِبغٰاِت، َیاْبـَن َطَه َواْلُمْحَکمـٰاِت، َیاْبَن َیس َوالّذاِر النِّ

ْدنٰی 
َ
ْو أ
َ
ـوِر َواْلعٰاِدیـٰاِت، َیاْبـَن َمْن َدنـٰی َفَتَدّلٰی َفـکٰاَن قـٰاَب َقْوَسـْیِن أ الطُّ

بًا ِمـَن اْلَعِليِّ اْالَْعلٰی. ُدُنـّوًا َواْقِتراٰ

ْو َثرٰی، 
َ
ـَك أ ْرٍض ُتِقلُّ

َ
يُّ أ

َ
وٰی، َبـْل أ ْت ِبَك النَّ ْیَن اْسـَتَقرَّ

َ
َلْیـَت ِشـْعِري أ

َری اْلَخْلـَق َوٰالُترٰی، 
َ
ْن أ
َ
یـٌز َعَلـيَّ أ ْم ذي ُطـوٰی؟ َعِز

َ
ْو َغْیِرهـٰا أ

َ
ِبَرْضـوٰی أ

َ
أ

ْن ُتِحیـَط ِبـَك ُدوِنَي 
َ
یـٌز َعَلـيَّ أ ْسـَمَع َلـَك َحِسیسـًا َوٰال َنْجـوٰی، َعِز

َ
َوٰال أ
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بگریم و مردم تو را واگذارند، گران است بر من که آن چه مى گذرد، بر تو بگذرد و بر غیر تو نگذرد. آیا 

جانم فدایت تو حقیقت پنهانى هستى که از میان ما بیرون نیستى، جانم فدایت گرچه از نظرم دورى ولى از 

نرسد. تو  به  شکایتى  و  ناله  هیچ  من  از  و 

ما جدا نیستى، جانم فدایت تو آرزوى هر مرد و زن مشتاق مؤمن هستى که آرزویت کنند و به یادت ناله سردهند. 

جانم فدایت تو آن سرشته عّزتى هستى که هم طراز از برایت نتوان یافت، جانم فدایت تو از ارکان مجد و شرف 

هستى که هم قطارى ندارى، جانم فدایت، تو از نعمت هاى دیرین خدا هستى که مانندى نخواهد داشت، جانم فدایت، 

من؟  موالى  اى  باشم  تو  سرگردان  کى  تا  ندارد.  برابرى  تو  با  کسى  که  هستى  شرافتى  خاندان  از  تو 

بگویم؟ دل  راز  چگونه  و  بپردازم؟  تو  ستایش  به  گفتارى  چه  با  و  کى  تا  و 

بر من گران است که غیر تو پاسخم را بدهد و سخنان فریبنده برایم بگوید، بسى مشکل است که بر تو 

کمک کننده اى هست تا همراه با او ناله و شیون طوالنى سردهم؟ آیا بسیار جزع کننده اى هست که من در 

شود؟ همدم  او  با  اشک ریختن  در  چشمم  تا  است  رفته  خاشاك  چشمى  آیا  نمایم؟  یاریش  زارى  با  او  تنهایى 

َهـْل ِمـْن ُمِعیـٍن َفُاِطیـَل َمَعُه اْلَعِویـَل َواْلُبـکٰاَء، َهْل ِمـْن َجُزوٍع َفُاسـٰاِعَد 

ي َضِجیٌج َوٰال َشـْکوٰی. اْلَبْلـوٰی َوٰال َینٰاَلـَك ِمنِّ

ْنـَت ِمـْن نـٰاِزٍح 
َ
ـٍب َلـْم َیْخـُل ِمّنـا، ِبَنْفسـي أ ْنـَت ِمـْن ُمَغیَّ

َ
ِبَنْفِسـي أ

ـُة شـٰاِئٍق َیَتَمّنـٰی، ِمـْن ُمْؤِمـٍن َوُمْؤِمَنـٍة  ْنـَت ُاْمِنیَّ
َ
مـٰا َنـَزَح َعّنـا، ِبَنْفسـي أ

ْنـَت ِمْن 
َ
ْنـَت ِمـْن َعِقیـِد ِعـزٍّ ٰال ُیسـٰامٰی، ِبَنْفِسـي أ

َ
َذَکـراٰ َفَحّنـا، ِبَنْفسـي أ

ْنَت ِمـْن ِتٰالِد ِنَعـٍم ٰال ُتضٰاهٰی، ِبَنْفِسـي 
َ
ِثیـِل َمْجـٍد ٰال ُیجـٰارٰی، ِبَنْفِسـي أ

َ
أ

حـٰاُر ِفیـَك یٰا َمـْوٰالَي، 
َ
ْنـَت ِمـْن َنِصیـِف َشـَرٍف ٰال ُیسـٰاوٰی. ِإلـٰی َمتـٰی أ

َ
أ

َنْجـوٰی؟  يَّ 
َ
أ َو  ِفیـَك  ِصـُف 

َ
أ ِخطـٰاٍب  يَّ 

َ
َوأ َمتـٰی  ِإلـٰی  َو 

ْبِکَیـَك 
َ
أ ْن 
َ
أ َعَلـيَّ  یـٌز  َعِز ُانٰاغـٰی،  َو  ُدوَنـَك  ُاجـٰاَب  ْن 

َ
أ َعَلـيَّ  یـٌز  َعِز

ْن َیْجـِرَي َعَلْیـَك ُدوَنُهـْم مـٰا َجـرٰی. 
َ
یـٌز َعَلـيَّ أ َوَیْخُذَلـَك اْلـَورٰی، َعِز

َجَزَعـُه ِإذاٰ َخـٰال، َهـْل َقِذَیـْت َعْیـٌن َفسـَاَعَدْتهٰا َعْینـي َعَلـی اْلَقـذٰی؟
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اى زادة احمد، آیا به سوى تو راهى است که بتوان تو را مالقات نمود؟ آیا روز جدایى ما به فردایى مى رسد 

که روز وصال و بهره مندى از جمال مقّدست باشد؟ کى مى شود که بر چشمه هاى سیراب کننده ات درآییم و 

سیراب گردیم؟ کى مى شود که از آب گوارایت بنوشیم که براستى تشنگى طوالنى شد؟ کى مى شود که با تو 

صبح و شام کنیم و چشم مان روشن گردد؟ کى رسد که تو ما را ببینى و ما تو را، در حالى که پرچم نصرت 

را گسترده باشى؟  آیا خواهى دید ما را که بر ِگرد تو حلقه زده ایم و تو بر مردم امامت کنى در حالى که 

زمین را پر از عدل و داد کرده اى، و به دشمنانت خوارى و عقوبت را چشانده باشى و سرکشان و منکران 

حق را هالك کرده باشى، و ریشه متکّبران را قطع نموده و اساس ستم کاران را از بیخ و بن برکنده باشى و 

است؟ جهانیان  پروردگار  مخصوص  سپاس  مى گوییم:  موقع  آن  ما 

که  مى طلبم  فریاد  به  را  تو  و  دل  درد  تو  درگاه  به  و  هستى  بالها  و  اندوه  برطرف کنندة  تو  خدایا،  بار 

یارى رساندن براى انتقام گرفتن از ظالم نزد توست، و تو پروردگار دنیا و آخرت هستى، پس دریاب اى فریادرس 

فریاد خواهان، بندة کوچک گرفتار خود را، و آقایش را نشانش ده اى نیرومند بسیار مقتدر، و به این وسیله، 

ِصــُل َیْوُمنــٰا ِمْنــَك  ْحَمــَد َســِبیٌل َفُتْلقــٰی ؟ َهــْل َیتَّ
َ
َهــْل ِإَلْیــَك َیاْبــَن أ

ــٰی  ــْروٰی ؟ َمت ــَة َفَن ِویَّ ــَك الرَّ ــِرُد َمنٰاِهَل ــٰی َن ــَدٍة] َفَنْحظــٰی؟ َمت ــِدِه [ِبِع ِبَغ

ــَك َو  ــٰی ُنغٰاِدی ــدٰی؟ َمت ــَاَل الصَّ ــْد ط ــَك َفَق ــْذِب مَاِئ ــْن َع ــُع ِم َنْنَتِق

ــِر   ْص َء النَّ ــواٰ ــْرَت ِل ــْد َنَش َك َو ق ــراٰ ــٰا َو َن ن ــٰی َتراٰ ــًا؟ َمت ــرَّ َعْین ِوُحــَك َفُنِق ُنراٰ

َت اْالَْرَض  ــٰالْ ــْد َم ــَالَ َو َق ــُامُّ اْلَم ــَت َت ْن
َ
ــَك َو أ ــفُّ ِب ــٰا َنُح ن َتراٰ

َ
ــرٰی؟ أ ُت

ــَدَة  ــٰاَة َو َجَح ــْرَت اْلُعت َب
َ
ــًا، َو أ ــًا َو ِعقٰاب ن ــَك َهواٰ َئ ْعداٰ

َ
ــَت أ َذْق

َ
ــْدًال، َو أ َع

یــَن، َو اْجَتَثْثــَت ُاُصــوَل الّظاِلِمیــَن، َو  ِر ــَر اْلُمَتَکبِّ ِب ، َو َقَطْعــَت داٰ اْلَحــقِّ

ــَن. ــِه َربِّ اْلعٰاَلِمی ــُد ِللَّ ــوُل اْلَحْم ــُن َنُق َنْح

ْســَتْعدي َفِعْنــَدَك 
َ
ْنــَت َکّشــاُف اْلُکــَرِب َواْلَبْلــوٰی، َو ِإَلْیــَك أ

َ
ُهــمَّ أ للَّ

َ
أ

ِغــْث یــٰا ِغیــٰاَث اْلُمْســَتِغیِثیَن 
َ
ْنیــٰا، َفأ ِخــَرِة َوالدُّ ْنــَت َربُّ اْالٰ

َ
اْلَعــْدوٰی، َوأ

ِزْل َعْنــُه ِبــِه 
َ
َدُه یــٰا َشــِدیَد اْلُقــوٰی، َوأ ِرِه َســیِّ

َ
ُعَبْیــَدَك اْلُمْبَتلــٰی، َوأ
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۱. «الّشاِئُقوَن»، خ.

هستى  مسّلط  عرش  بر  که  کسى  اى  کن،  آرام  را  عشقش  سوز  و  ببر  بین  از  را  سینه اش  درد  و  اندوه  و  غم 

اوست. سوى  به  کارها  پایان  و  بازگشت  و 

براى  را  او  تو  و  است،  پیامبرت  و  تو  یادآور  که  او  هستیم،  تو  ولّى  شیفته  که  توئیم  بندگان  ما  خدایا، 

مؤمنان  براى  را  او  و  باشد  ما  پناهگاه  و  پشتیبان  تا  داشتى  برپا  را  او  و  آفریدى،  ما  پناه  و  نگه دارى  و  حفظ 

اى  بیفزا،  ما  کرامت  بر  آن،  وسیله  به  و  برسان،  او  به  را  ما  تحّیت  و  سالم  پس  دادى،  قرار  پیشوا  ما،  از 

پروردگار ما، و جایگاه او را جایگاه و منزلگاه ما قرار ده، و با مقّدم داشتن او را پیشاپیش ما، نعمتت را بر 

ما کامل گردان تا ما را به بهشت خود وارد نمایى و هم نشین شهیداِن مخلصت قرار دهى.

او،  جّد  محّمد  بر  بفرست  درود  و  فرست،  درود  امرت  ولّى  و  حّجت  بر  خدایا، 

پادارندة  بر  و  شجاع،  و  سلحشور  و  دلیر  آقاى  على،  پدرش  بر  و  آقا،  بزرگوارترین  آن  پیامبرت، 

تمام  بر  فرمان روا  و  کوثر،  نهر  از  دوست دارانش  سیراب کنندة  و  محشر،  صحراى  در  پرچم 

نیاورد،  ایمان  که  آن  و  است  گشته  سرفراز  و  پیروزمند  آورد،  ایمان  بدو  کس  هر  که  بشر، 

ْد َغِلیَلــُه یــٰا َمــْن َعَلــی اْلَعــْرِش اْســَتوٰی، َوَمــْن  اْالَســٰی َواْلَجــوٰی، َوَبــرِّ

َواْلُمْنَتهــٰی. ْجعــٰی  الرُّ ِإَلْیــِه 

َك،  ـِر ِبـَك َوِبَنِبیِّ ـَك اْلُمَذکِّ ُهـمَّ َوَنْحـُن َعِبیـُدُك الّتاِئُقـوَن(۱) ِإلی َوِلیِّ للَّ
َ
أ

مـًا َوَمعٰاذًا، َوَجَعْلَتـُه ِلْلُمْؤِمِنیَن  َقْمَتُه َلنٰا ِقواٰ
َ
َخَلْقَتـُه َلنٰا ِعْصَمًة َوَمـٰالذًا، َوأ

مًا، َواْجَعْل  ًة َوَسـٰالمًا، َوِزْدنـٰا ِبٰذِلَك یـٰا َربِّ ِإْکراٰ ْغُه ِمّنا َتِحیَّ ِمّنـا ِإمٰامـًا، َفَبلِّ

مٰاَمنـٰا، 
َ
ْتِمـْم ِنْعَمَتـَك ِبَتْقِدیِمـَك ِإّیـاُه أ

َ
ُه َلنـٰا ُمْسـَتَقّرًا َوُمقٰامـًا، َوأ ُمْسـَتَقرَّ

ِء ِمـْن ُخَلصٰاِئـَك. ـَهداٰ َفَقـَة الشُّ ـی ُتوِرَدنـٰا ِجنٰاَنـَك َوُمراٰ َحتَّ

ٍد  ِه ُمَحمَّ ْمـِرَك، َوَصلِّ َعلـٰی َجـدِّ
َ
ِتـَك َوَوِلـيِّ أ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی ُحجَّ للَّ

َ
أ

ِء  واٰ ِد اْلَقْسـَوِر، َوحٰاِمـِل اللِّ ـیِّ ِبیِه السَّ
َ
ْکَبِر، َوَصلِّ َعلٰی أ ِد اْالَ ـیِّ َرُسـوِلَك السَّ

ِمیـِر َعلـٰی سـٰاِئِر  ْوِلیٰاِئـِه ِمـْن َنْهـِر اْلَکْوَثـِر، َواْالَ
َ
ِفـي اْلَمْحَشـِر، َوسـَاقي أ

ـِذي َمـْن آَمـَن ِبـِه َفَقـْد َظَفـَر َوَشـَکَر، َوَمـْن َلـْم ُیْؤِمْن ِبـِه َفَقْد  اْلَبَشـِر، َالَّ
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و  نیکوکارش،  پدران  از  برگزیدى  تو  که  آنان  بر  و  مصطفى،  محّمد  دختر  زهرا  فاطمۀ  کبرى، 

بر  که  رحمتى  و  درود  فراوان ترین  و  بیشترین،  بادوام ترین،  تمام ترین،  کامل ترین،  بهترین،  او  بر 

درودى  فرست،  درود  او  بر  و  باد.  نثار  فرستادى  بندگانت  از  نیکان  و  برگزیدگان  از  یک  هر 

ندارد. پایان  مّدتش  و  بى انتهاست  و  پایان ناپذیر  و  بى شمار  که 

خدایا، حق را به وسیله او برپا دار و باطل را به وسیله او نابود کن و دوستانت را توّسط او چیره گردان و 

دشمنانت را به وسیلۀ او خوار و ذلیل نما. خداى من، بین ما و او پیوندى برقرار کن که به همنشینى با پیشینیان 

صّدیقۀ  او،  مادربزرگ  بر  درود  و  مى افشاند.  نور  ماه  و  مى تابد  خورشید  که  مادامى  بزرگوارند، 

و  نیک بختان  که  فرزندان شان  بر  و  برادرش  بر  و  او  بر  خدا  درود  افتد.  کفر  و  بزرگ  خطر  به 
ِخیـِه َوَعلـٰی َنْجِلِهَمـا اْلَمیٰاِمیِن 

َ
ـُه َعَلْیـِه َوَعلـٰی أ ـی اللَّ َخَطـَر َوَکَفـَر، َصلَّ

یَقِة  دِّ ِتـِه الصِّ ضـٰاَء َقَمـٌر(۱)، َوَعلـٰی َجدَّ
َ
اْلُغـَرِر، مـٰا َطَلَعـْت َشـْمٌس َومـٰا أ

ـٍد اْلُمْصَطفٰی، َوَعلـٰی َمِن اْصَطَفْیَت  ِء ِبْنِت ُمَحمَّ ْهراٰ اْلُکْبـرٰی، فٰاِطَمـَة الزَّ

ْوَفـَر 
َ
ْکَثـَر(۲) َوأ

َ
ْدَوَم َوأ

َ
َتـمَّ َوأ

َ
ْکَمـَل َوأ

َ
ْفَضـَل َوأ

َ
ِمـْن آبٰاِئـِه اْلَبـَرَرِة، َوَعلْیـِه أ

ْصِفیٰاِئـَك، َوِخَیَرِتـَك ِمـْن َخْلِقـَك، َوَصلِّ 
َ
َحـٍد ِمـْن أ

َ
ْیـَت َعلـٰی أ مـٰا َصلَّ

َمِدهٰا. َعَلْیـِه َصـٰالًة ٰال غٰاَیـَة ِلَعَدِدهـٰا، َوٰال ِنهٰاَیـَة ِلَمَدِدهٰا، َوٰال َنفـٰاَد ِالَ

ْوِلیٰاَئـَك، 
َ
ِدْل ِبـِه أ

َ
ْدِحـْض ِبـِه اْلبٰاِطـَل، وأ

َ
، َوأ ِقـْم ِبـِه اْلَحـقَّ

َ
ُهـمَّ َوأ للَّ

َ
أ

َفَقِة  ُهمَّ َبْیَننـٰا َوَبْیَنـُه ُوْصَلًة ُتـَؤّدي ِإلـٰی ُمراٰ َءَك، َوِصـِل اللَّ ْعـداٰ
َ
ْذِلـْل ِبـِه أ

َ
َوأ

۱.  این فقره از دعا در بسیاری از کتب موجود می باشد ؛ مانند : «إقبال األعمال» سّید بن طاووس (ص۶۰۸)، 
مجلسی1(ص۵۰۲)، «الصحیفة  عّالمۀ  المعاد»  صفحه)، «زاد  شماره  بدون  سنگی  الزائر» (چاپ  «تحفة 
الهادیة» شیخ ابراهیم بن محسن کاشانی (ص ۸۷)، «مفتاح الجّنات» سّید محسن امین (۲۵۵/۳)، «تکالیف 
ه سّید حیدر کاظمی (ص ۳۵۸)، «فوز اکبر»  األنام» صدر اإلسالم همدانی (ص ۱۹۵)، «عمدة الزائر» آیة اللَّ
میرزا محّمد باقر فقیه ایمانی (ص۱۲۴)، «مکیال المکارم» سّید محمدتقی موسوی اصفهانی 1(۹۹/۲)، 
«منهاج العارفین» عّالمه سمنانی (ص۱۵۹)، ضیاء الصالحین (ص۵۴۲)، «الصحیفة الصادقّیة» (ص۷۲۸)  

«هدیة الزائرین» محّدث قمی1 (ص۶۴۸)، و ملحقات «جمال اُالسبوع» نشر دار الذخائر .
۲. «وأکبر، وأکرم»، خ.
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و ما را یارى کن در ادا کردن حقوقش به او، و کوشش کردن در اطاعت از او، و دورى کردن از نافرمانى 

پاك او منتهى گردد و ما را از کسانى قرار بده که به دامان آنان چنگ زده  اند و در سایۀ آنان زندگى مى کنند. 

او. و بر ما مّنت بگذار به خشنودى او و مهر و رحمت و دعا و خیرش را بر ما ارزانى دار تا بدین وسیله به 

رحمت واسعۀ تو دست یابیم و نزد تو به کامیابى نایل شویم، و قرار بده نماز ما را به واسطۀ او قبول  شده، 

و گناهان ما را به واسطۀ او آمرزیده  شده و دعاهاى ما را به واسطۀ او مستجاب  شده، و روزى هاى ما را به 

وسیلۀ او وسعت داده شده، و اندوه  هاى ما را به واسطۀ او برطرف شده، و حوایج ما را توّسط او برآورده  شده، 

و با چهرة کریمانه  ات به ما توّجه کن، و تقّرب ما را به درگاهت پذیرا باش، و به ما نظر رحمتى بفرما که 

به واسطۀ آن، کرامِت نزد تو را به کمال رسانیم. سپس با بزرگواریت نظر لطف خود را از ما باز مگیر و از 

حوض جّدش - که درود خدا بر او و آل او باد - سیرابمان ساز با کاسه او و به دست او، سیراب کردنى کامل و 

گوارا و خوش که پس از آن تشنگى نباشد، اى مهربان ترین مهربانان. 

۱. زاد المعـاد : ص۴۹۱، مصبـاح الزائـر : ض۴۴۶ بـا کمـی تفـاوت، اقبـال االعمـال: ۵۰۴/۱، بحاراالنـوار: 
.۵۷۳/۱ کبیـر:  مـزار    ،۱۰۴/۱۰۲

ِعّنا 
َ
ِهـْم، َو أ ُخـُذ ِبُحْجَزِتِهـْم، َوَیْمُکـُث فـي ِظلِّ

ْ
ـْن َیأ َسـَلِفِه، َواْجَعْلنـٰا ِممَّ

ْجِتهـٰاِد فـي طٰاَعِتـِه، َواْجِتنـٰاِب َمْعِصَیِتـِه،  ِدَیـِة ُحُقوِقـِه ِإَلْیـِه، َواْالِ
ْ
َعلـٰی َتأ

َوَخْیـَرُه،  َوُدعـٰاَءُه  َوَرْحَمَتـُه،  َفَتـُه 
ْ
َرأ َلنـٰا  َوَهـْب  ِبِرضـٰاُه،  َعَلْینـٰا  َواْمُنـْن 

مـٰا َننـٰاُل ِبـِه َسـَعًة ِمـْن َرْحَمِتـَك، َوَفـْوزًا ِعْنـَدَك، َواْجَعـْل َصٰالَتنـٰا ِبـِه 

َقنـٰا  ْرزاٰ
َ
َمْقُبوَلـًة، َوُذُنوَبنـٰا ِبـِه َمْغُفـوَرًة، َوُدعٰاَءنـٰا ِبـِه ُمْسـَتجٰابًا، َواْجَعـْل أ

ْقِبـْل 
َ
َوأ ـًة،  َمْقِضیَّ ِبـِه  ِئَجنـٰا  َوَحواٰ ـًة،  َمْکِفیَّ ِبـِه  َوُهُموَمنـٰا  َمْبُسـوَطًة،  ِبـِه 

َبنـٰا ِإَلْیـَك، َواْنُظـْر ِإَلْینـٰا َنْظـَرًة َرِحیَمًة  یـِم، َواْقَبـْل َتَقرُّ ِإَلْینـٰا ِبَوْجِهـَك اْلَکِر

َمـَة ِعْنـَدَك، ُثـمَّ ٰالَتْصِرْفهٰا َعّنا ِبُجـوِدَك، َواْسـِقنٰا ِمْن  َنْسـَتْکِمُل ِبَهـا اْلَکراٰ

ّیـًا َرِوّیـًا، َهِنیَئًا  ِسـِه َوِبَیـِدِه َر
ْ
ـُه َعَلْیـِه َوآِلـِه، ِبَکأ ـی اللَّ ِه َصلَّ َحـْوِض َجـدِّ

ْرَحـَم الّراِحِمیَن.(۱)
َ
 َبْعَدُه، یٰا أ

َ
سـٰاِئغًا، ٰال َظَمأ
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ݔ ݓ ݓ  ݑ  ݔ (۴) ݐ
شیخ صدوق1 در کتاب «من ال یحضره الفقیه» و «عیون أخبار الرضا7»، 

ه نخعی روایت می کند که گفت:  از موسی بن عبداللَّ
به امام هادى7 عرض کردم: اى پسر رسول خدا، کالمى بلیغ و 
رسا به من بیاموز تا هنگام زیارت هر یک از شما، بتوانم با آن، 

شما را زیارت کنم. حضرت فرمودند:
یگانگى  بر  و  بایست  رسیدى  مطّهر  حرم  درب  به  که  هنگامى   

خدا و رسالت حضرت محّمد9 گواهى بده؛ یعنى بگو:
دًا  نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
یَك َلُه، َوأ ُه َوْحَدُه ٰال َشِر ْن ٰال ِإَلَه ِإّال اللَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ُه َعَلْیِه َوآِلِه َعْبُدُه َوَرُسوُلُه.  ی اللَّ َصلَّ
«گواهى مى  دهم جز خدا، معبودى نیست؛ یگانه است؛ شریک ندارد؛ و 
گواهى مى دهم که حضرت محّمد - که درود خدا   پیوسته بر او و آل او 

باد -  بنده و فرستادة  الهى  است».
و در حالى که غسل دارى وقتى که وارد شدى و قبر شریف را 
ْکَبُر» ؛ سپس با آرامش و 

َ
ُه أ دیدى، بایست و سى مرتبه بگو: «َاللَّ

وقار در حالى که قدم هایت را نزدیک به هم برمىدارى کمى راه 
ْکَبُر» بگو ؛ سپس به 

َ
ُه أ برو . در این حال بایست و سى مرتبه: «َاللَّ

ْکَبُر» را تکرار کن . تا 
َ
ُه أ قبر مطّهر نزدیک شو و چهل بار «َاللَّ

صد مرتبه تکبیر تمام شود . 
آن گاه بگو :

۱۷۳ 
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باد. نثارتان  خداوند  برکات  و  رحمت  و  پیشینیان،  و  آخرت  و 

بردبارى،  نهایت  و  دانش،  خزینه داران  و  خداوند،  رحمت  گنجینۀ  و  معدن  و  خداوند،  وحى  آمدن 

فرود  و  فرشتگان،  آمد  و  رفت  و  الهى  رسالت  گرفتن  قرار  محّل  و  نبّوت،  بیت  اهل  اى  شما،  بر  سالم 

اصلى  عنصرهاى  و  نعمت ها،  همه  اختیاران  صاحب  و  مّلت ها،  پیشوایان  و  بزرگوارى،  اساس  و 

ایمان،  درگاه هاى  و  شهرها.  رکن هاى  و  بندگان  امور  مدّبر  و  نیکوکاران.  پشتیبان هاى  و  نیکوکاران. 

و امینان خداى رحمان. و فرزندان پیامبران. و برگزیدة پیامبران مرسل، و عترت بهترین برگزیده پروردگار 

باد. نثارتان  نیز  خداوند  برکات  و  رحمت  و  هستى، 

امامان و پیشوایان هدایت، و چراغ هاى روشنى بخش در تاریکى ها، و پرچمداران پرهیزکارى، سالم بر 

الهى،  پیامبران  وارثان  و  مردم،  پناهگاه  و  ذکاوت.  دارندگان  و  خرد.  و  عقل  صاحبان  و 

دنیا  مردم  بر  پروردگار  حّجت هاى  و  نیکو.  دعوت  و  برتر،  و  واال  الگوى  و  نمونه  و 

و  خدا،  حکمت  معدن هاى  و  خداوندى،  برکت  منزلگاه هاى  و  الهى،  شناخت  جایگاه هاى  بر  سالم    
َوَمعـٰاِدِن  ـِه،  اللَّ َبَرَکـِة  َوَمسـٰاِکِن  ـِه،  اللَّ َمْعِرَفـِة  َمحـٰالِّ  َعلـٰی  ـٰالُم  َالسَّ

سـٰاَلِة، َوُمْخَتَلَف  ِة، َوَمْوِضـَع الرِّ ُبـوَّ ْهـَل َبْیـِت النُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیُکـْم یـٰا أ َالسَّ

ْحَمـِة، َوُخـّزاَن اْلِعْلـِم، َوُمْنَتَهی  اْلَمٰالِئَکـِة، َوَمْهِبـَط اْلَوْحـِي، َوَمْعـِدَن الرَّ

ِر،  ْبراٰ َعِم، َوَعنٰاِصـَر اْالَ ْوِلیـٰاَء النِّ
َ
َمـِم، َوأ اْلِحْلـِم، َوُاُصوَل اْلَکـَرِم، َوقٰاَدَة اْالُ

یمـٰاِن،  اْالِ َب 
ْبـواٰ
َ
َوأ اْلِبـٰالِد،  ْرکٰاَن 

َ
َوأ اْلِعبـٰاِد،  َوسٰاَسـَة  اْالَْخیـٰاِر،  َوَدعٰاِئـَم 

یـَن، َوَصْفـَوَة اْلُمْرَسـَلیَن، َوِعْتـَرَة ِخَیـَرِة  ِبیِّ ْحمـٰاِن، َوُسـٰالَلَة النَّ َمنـٰاَء الرَّ
ُ
َوأ

َوَبَرکٰاُتـُه. ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة  اْلعٰاَلِمیـَن،  َربِّ 

قـٰی،  ْعـٰالِم التُّ
َ
جـٰی، َوأ ـِة اْلُهـدٰی، َوَمصٰاِبیـِح الدُّ ِئمَّ

َ
ـٰالُم َعلـٰی أ َالسَّ

ْنِبیـٰاِء،  اْالَ َوَوَرَثـِة  اْلـَورٰی،  َوَکْهـِف  اْلِحجـی،  َوُاوِلـی  هـٰی،  النُّ َوَذِوی 

ْنیـٰا  ْهـِل الدُّ
َ
ـِه َعلـٰی أ ْعـَوِة اْلُحْسـنٰی، َوُحَجـِج اللَّ َواْلَمَثـِل اْالَْعلـٰی، َوالدَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتـُه. ِخـَرِة َواْالُولـٰی، َوَرْحَمـُة اللَّ َواْالٰ
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فرستادة  فرزندان  و  خداوند،  پیامبر  اوصیاى  و  خدا،  کتاب  اسرار  و  علوم  حامالن  و  خداوند،  راز  نگهبانان 

باد. نثارشان  خداوندى  برکات  و  رحمت  و    - باد  او  آل  و  او  بر  خدا  درود  که   - خداوند 

سالم بر دعوت کنندگان به سوى خدا، و داللت کنندگان بر آنچه مورد رضایت او است، همان هایى که 

در اجراى دستور الهى پایدار و پابرجایند، و محّبت شان نسبت به خدا واقعى و کامل است، و اخالص دارندگان 

در توحید خداوندند. و امر و نهى خداوند را آشکار مى گردانند، و بنده هاى گرامى خدایند، همانان که در 

سخن گفتن بر او پیشى نمى گیرند و خودشان به دستور او رفتار مى کنند، و رحمت و برکات خداوند، نثارشان باد.

سالم بر پیشوایان دعوت کننده (به سوى حق) و رهبران هدایت گر و سروران سرپرست. و دفع کنندگان 

حمایت گر (دین) و اهل ذکر و فرمانداران و والیان (از جانب خدا). و باقى مانده و برگزیدگان الهى، و حزب 

باد. نثارشان  خدا  برکات  و  رحمت  و  الهى،  روشن  دلیل  و  برهان  و  نور  راه،  حّجت،  او،  دانش  مخزن  خدا، 

گواهى مى دهم جز خدا، کسى شایسته براى پرستش نیست، یکى است، شریک ندارد، چنان که خودش در 

مورد خودش گواهى داده، و فرشتگان او و عالمان از آفریدگانش نیز بر این معنا گواه اند، جز او که عّزت مندى 

ِه،  ْوِصیـٰاِء َنِبيِّ اللَّ
َ
ـِه، َوأ ـِه، َوَحَمَلِة ِکتٰاِب اللَّ ـِه، َوَحَفَظِة ِسـرِّ اللَّ ِحْکَمـِة اللَّ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ُه َعَلْیـِه َوآِلِه، َوَرْحَمُة اللَّ ی اللَّ ـِه َصلَّ ِة َرُسـوِل اللَّ یَّ َوُذرِّ

ـِه،  اللَّ َمْرضـٰاِت  َعلـٰی  ِء  ِدّالَ َواْالَ ـِه،  اللَّ ِإَلـی  عـٰاِة  الدُّ َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ

ـِه، َواْلُمْخِلِصیَن في  ـِة اللَّ یـَن في َمَحبَّ ـِه، َوالّتامِّ ْمِر اللَّ
َ
یَن فـي أ َواْلُمْسـَتِقرِّ

ِذیَن  ـِه َوَنْهِیِه، َوِعبـٰاِدِه اْلُمْکَرِمیـَن، َالَّ ْمـِر اللَّ یَن ِالَ ـِه، َواْلُمْظِهِر َتْوِحیـِد اللَّ

َوَبَرکٰاُتـُه. ـِه  اللَّ َوَرْحَمـُة  َیْعَمُلـوَن)،  ْمـِرِه 
َ
ِبأ َوُهـْم  ِباْلَقـْوِل  َیْسـِبُقوَنُه  (ٰال 

اْلـُوٰالِة،  َوالّسـاَدِة  ِة،  اْلُهـداٰ َواْلقـٰاَدِة  عـٰاِة،  الدُّ ـِة  ِئمَّ اْالَ َعَلـی  ـٰالُم  َالسَّ

ِبِه  ِه َوِخَیَرِتـِه، َوِحْز ِة اللَّ ْمـِر، َوَبِقیَّ ْکـِر َوُاوِلی اْالَ ْهِل الذِّ
َ
َوالـّذاَدِة اْلُحمـٰاِة، َوأ

ـِه َوَبَرکٰاُتُه. ِطِه، َوُنـوِرِه َوُبْرهٰاِنـِه، َوَرْحَمُة اللَّ ِتـِه َوِصراٰ َوَعْیَبـِة ِعْلِمـِه، َوُحجَّ

ُه ِلَنْفِسـِه،  یَك َلُه، َکمٰا َشـِهَد اللَّ ـُه َوْحَدُه ٰال َشـِر ْن ٰال ِإَلـَه ِإّال اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

یـُز  َوَشـِهَدْت َلـُه َمٰالِئَکُتـُه َوُاوُلـوا اْلِعْلـِم ِمـْن َخْلِقـِه، ٰال ِإَلـَه ِإّال ُهـَو اْلَعِز
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رازش، گنجینه داران دانشش، محّل ودیعه نهادن حکمتش، بیان کنندة وحیش، پایه هاى توحیدش، گواهان بر 

او را به هدایت و آیین حقیقى خود فرستاد، تا او را بر تمام آیین ها پیروز و نمایان کند، گرچه مشرکان از 

حکیم است، خدایى نیست. وگواهى مى دهم محّمد، بندة انتخاب شده و فرستادة مورد رضایت الهى است، خدا، 

این جریان ناخشنودند.

معصوم،  شده،  هدایت  هدایت گر،  پیشوایان  شما  که  مى دهم  گواهى  نیز، 

ارجمند، از نظر رتبه و مقام نزدیک به خدا، پرهیزگار، راستگو، برگزیده، مطیع اوامر الهى. اجرا کنندة دستور 

روى  از  را  شما  خدا  هستید.  او  کرامت  به  رستگاران  و  الهى،  اراده  به  کنندة  عمل  و  آن،  بپادارندة  و  خدا 

آگاهى برگزید. و براى امور غیب خود پسندید. و براى سّر خود اختیار کرده. شما را با قدرتش انتخاب، و با 

هدایت خود عّزتمند کرد. و دلیل روشنش را به شما را اختصاص داد. و براى روشنیش برگزید، و با روح خود 

نگهبانان  آیینش،  یاران  بندگانش،  بر  او  حّجت هاى  و  زمینش،  در  جانشینانش  عنوان  به  را  شما  و  کرد.  تأیید 

آفریدگانش، نشانه هاى آشکار براى بندگانش، محّل نورافشانى در شهرهایش، و راهنمایان به راهش،  پسندید.

ِطِه. ِدّالَء َعلـٰی ِصراٰ
َ
ْعٰالمـًا ِلِعبـٰاِدِه، َوَمنـٰارًا في ِبـٰالِدِه، َوأ

َ
َعلـٰی َخْلِقـِه، َوأ

ـدًا َعْبـُدُه اْلُمْنَتَجـُب، َوَرُسـوُلُه اْلُمْرَتضـٰی،  نَّ ُمَحمَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
اْلَحِکیـُم، َوأ

ـِه َو َلـْو َکـِرَه  یـِن ُکلِّ ، ِلُیْظِهـَرُه َعَلـی الدِّ ْرَسـَلُه ِباْلُهـَدی َوِدیـِن اْلَحـقِّ
َ
(أ

اْلُمْشـِرُکوَن).

ُموَن،  وَن، َاْلَمْعُصوُموَن اْلُمَکرَّ ُة الّراِشُدوَن اْلَمْهِدیُّ ِئمَّ ـُکْم اْالَ نـَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

ـِه، َاْلَقّواُموَن  ُقوَن، َالّصاِدُقـوَن اْلُمْصَطَفْوَن، َاْلُمِطیُعوَن ِللَّ ُبـوَن اْلُمتَّ َاْلُمَقرَّ

َمِتِه، ِاْصَطفٰاُکْم ِبِعْلِمِه، َواْرَتضٰاُکْم  َدِتِه، َاْلفٰاِئـُزوَن ِبَکراٰ ْمِرِه، َاْلعٰاِمُلوَن ِبِإراٰ
َ
ِبأ

ُکْم  ُه، َوَخصَّ ُکْم ِبُهـداٰ َعزَّ
َ
ِه، َواْجَتبٰاُکـْم ِبُقْدَرِتـِه، َوأ ِلَغْیِبـِه، َواْختٰاَرُکـْم ِلِسـرِّ

َدُکْم ِبُروِحـِه، َوَرِضَیُکـْم ُخَلفٰاَء  یَّ
َ
ِبُبْرهٰاِنـِه، َواْنَتَجَبُکـْم ِلُنـوِرِه (ِبُنـوِرِه)، َوأ

ِه، َوَخَزَنًة  ْنصٰارًا ِلِدیِنـِه، َوَحَفَظًة ِلِسـرِّ
َ
ِتـِه، َوأ یَّ ْرِضـِه، َوُحَججًا َعلٰی َبِر

َ
فـي أ

َء  ْرکٰانًا ِلَتْوِحیِدِه، َوُشَهداٰ
َ
ِجَمًة ِلَوْحِیِه، َوأ ِلِعْلِمِه، َوُمْسـَتْوَدعًا ِلِحْکَمِتِه، َوَتراٰ
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َنِس،  َرُکـْم ِمَن الدَّ َلـِل، َوآَمَنُکْم ِمـَن اْلِفَتِن، َوَطهَّ ُه ِمَن الزَّ َعَصَمُکـُم اللَّ

ْکَبْرُتْم 
َ
ْمُتـْم َجٰالَلـُه، َوأ َرُکـْم َتْطِهیـرًا، َفَعظَّ ْجـَس، َوَطهَّ ْذَهـَب َعْنُکـُم الرِّ

َ
َوأ

ْحَکْمُتْم َعْقَد 
َ
ْدُتـْم ِمیثاَقـُه، َوأ َدْمُتـْم ِذْکَرُه، َوَوکَّ

َ
ْدُتـْم َکَرَمُه، َوأ َنُه، َوَمجَّ

ْ
َشـأ

ـرِّ َواْلَعٰالِنَیـِة، َوَدَعْوُتْم ِإلٰی َسـِبیِلِه ِباْلِحْکَمِة  طٰاَعِتـِه، َوَنَصْحُتـْم َلُه ِفي السِّ

ْنُفَسـُکْم فـي َمْرضٰاِتـِه، َوَصَبْرُتـْم َعلٰی مٰا 
َ
َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة، َوَبَذْلُتـْم أ

َمْرُتـْم ِباْلَمْعُروِف، 
َ
کٰاَة، َوأ ـٰالَة، َوآَتْیُتُم الزَّ َقْمُتُم الصَّ

َ
صٰاَبُکـْم في َجْنِبـِه، َوأ

َ
أ

ْعَلْنُتْم 
َ
ـِه َحـقَّ ِجهـٰاِدِه، َحّتـٰی أ َوَنَهْیُتـْم َعـِن اْلُمْنَکـِر، َوجٰاَهْدُتـْم ِفـي اللَّ

ْحکٰاِمـِه، 
َ
ِیَع أ َقْمُتـْم ُحـُدوَدُه، َوَنَشـْرُتْم َشـراٰ

َ
ِئَضـُه، َوأ ْنُتـْم َفراٰ َدْعَوَتـُه، َوَبیَّ

ْمُتْم َلـُه اْلَقضٰاَء،  ضٰا، َوَسـلَّ َتُه، َوِصْرُتْم فـي ٰذِلَك ِمْنـُه ِإَلی الرِّ َوَسـَنْنُتْم ُسـنَّ

ْقُتـْم ِمـْن ُرُسـِلِه َمـْن َمضٰی. َوَصدَّ

ُکْم  ُر فـي َحقِّ لّالِزُم َلُکـْم ٰالِحـٌق، َواْلُمَقصِّ َفالّراِغـُب َعْنُکـْم مـٰاِرٌق، واٰ

و  گردانید.  پاك  آلودگى  گونه  هر  از  و  داشت.  ایمن  فتنه ها  از  کرد.  حفظ  لغزش ها  از  را  شما  خدا 

را  جاللش  شما  لذا،  گردانید،  پاکیزه  و  پاك  خوبى  به  و  گردانید.  دور  شما  وجود  از  را  پلیدى  گونه  هر 

را  پیمانش  و  دادید.  ادامه  همیشه  را  یادش  و  گفتید.  ثنا  را  کرمش  و  داشتید  بزرگ  را  شأنش  و  باعظمت. 

تأکید نمودید، و قرارداد فرمان برداریش را محکم کردید، و در پنهان و آشکار به خیرخواهى پرداختید، و 

با حکمت و پند نیکو به راه او فراخواندید. و از جان و روان خویش در راه رضا و خشنودى او گذشتید، 

و  پرداختید  را  زکات  و  داشتید  پا  بر  را  نماز  و  بودید.  شکیبا  شد  وارد  شما  بر  کنارش  در  که  مصایبى  بر  و 

امر به معروف کرده و نهى از منکر نمودید. و آن گونه که سزاوار بود در راه خدا جهاد کردید تا این که 

دعوت او را آشکار. و فرایض او را بیان و حدودش را اقامه نمودید و دستورات احکامش را منتشر ساختید. 

و روش او را سّنت نهادید. و در این بین به سوى خشنودى او سیر کردید و به حکم و فرمان او تسلیم شدید 

نمودید. تصدیق  را  او  گذشته  پیامبران  و 

پس آن که از راه شما روگرداند، از دین خارج شده. و مالزم و همراه شما، به شما پیوسته. و آنکه در 
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ْمـِرِه َتْعَمُلـوَن، َو ِإلـی َسـِبیِلِه 
َ
ُموَن، َوِبأ ـوَن، َوِبـِه ُتْؤِمُنـوَن، َوَلـُه ُتَسـلِّ َتُدلُّ

ْهُلـُه َوَمْعِدُنُه، 
َ
ْنُتـْم أ

َ
ِهـٌق، َواْلَحـقُّ َمَعُکـْم َوِفیُکـْم َوِمْنُکـْم َو ِإَلْیُکـْم، َوأ زاٰ

ِة ِعْنَدُکـْم، َو ِإیـٰاُب اْلَخْلـِق ِإَلْیُکـْم، َوِحسـٰاُبُهْم َعَلْیُکـْم،  ُبـوَّ ُث النُّ َوِمیـراٰ

ِئُمـُه ِفیُکـْم،  ـِه َلَدْیُکـْم، َو َعزاٰ َو َفْصـُل اْلِخطـٰاِب ِعْنَدُکـْم، َو آیـٰاُت اللَّ

ْمـُرُه ِإَلْیُکـْم.
َ
َوُنـوُرُه َوُبْرهٰاُنـُه ِعْنَدُکـْم، َوأ

ــَه،  ــٰاَد اللَّ ــْد ع ــْم َفَق ُک ــْن عٰاداٰ ــَه، َو َم ــی اللَّ ــْد َوِإَل ــْم َفَق ُک ٰال ــْن واٰ َم

ــَه،  ْبَغــَض اللَّ
َ
ْبَغَضُکــْم َفَقــْد أ

َ
ــَه، َوَمــْن أ َحــبَّ اللَّ

َ
ُکــْم َفَقــْد أ َحبَّ

َ
َوَمــْن أ

ــَوُم، َو  ْق ُط اْالَ ــراٰ ــُم الصِّ ْنُت
َ
ــِه، أ ــَم ِباللَّ ــِد اْعَتَص ــْم َفَق ــَم ِبُک ــِن اْعَتَص َو َم

یـَـُة  ْحَمــُة اْلَمْوُصوَلــُة، َو اْالٰ ِر اْلَبقــٰاِء، َوالرَّ ِر اْلَفنــٰاِء، َوُشــَفعٰاُء داٰ ُء داٰ ُشــَهداٰ

مٰاَنــُة اْلَمْحُفوَظــُة، َواْلبــٰاُب اْلُمْبَتلــی ِبــِه الّنــاُس. اْلَمْخُزوَنــُة، َواْالَ

ـِه َتْدُعـوَن، َوَعَلْیِه  ِتُکـْم َهَلَك، ِإَلـی اللَّ
ْ
تٰیُکـْم َنجـٰی، َوَمْن َلـْم َیأ

َ
َمـْن أ

هر کس نزد شما آید رهایى یابد. و هر کس نیاید نابود مى گردد. شما به سوى خدا فرا مى خوانید و بر 

معدن آن هستید. میراث پیامبرى در اختیار شما، و بازگشت آفریدگان به سوى شما و حساب آنان با شماست. 

حّق شما کوتاهى کرده نابود گشت و حّق با شماست و در شما و از شما و به سوى شماست. و شما اهل حّق و 

و سخنى که حّق و باطل را فیصله دهد در نزد شماست و آیات الهى در پیشگاه شماست. و تصمیمات او دربارة 

شماست و نور و برهان او نزد شما، و امر او متوّجه شماست.

هر که والیت شما را دارد به راستى والیت خدا را دارد، و هر که به شما دشمنى ورزد، به خدا دشمنى 

ورزیده است و هر که شما را دوست بدارد به یقین خدا را دوست داشته و هر که از شما کینه دارد به یقین 

از خدا کینه ورزیده. وهرکه به دامن شما چنگ زده درواقع به (الطاف) خدا چنگ زده است. شما همان راه 

استوار و راست و گواهان دنیاى گذرا و فناپذیر و شفیعان جهان همیشگى آخرت و رحمت و مهر پیوسته 

و نشانه ذخیره شده و امانت حفظ شده و همان درگاهى که مردم بدان آزموده مى شوند. هستید.

او راهنمایى مى کنید و به او ایمان دارید. و تسلیم او هستید و به دستور او عمل مى نمایید و به راه او ارشاد 
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مى کنید. داورى  او  فرمایش  طبق  و  مى کنید 

آنکه والیت شما را دارد سعادتمند؛ و آنکه با شما دشمنى ورزید، هالك؛ وآنکه منکر شما شد، نومید گشت 

و آنکه از شما جدا شد، گمراه؛ و آنکه به شما چنگ زد، رستگار شد. و هر که به شما پناه آورد ایمن شد. 

و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند و هر که به شما پیوست هدایت یافت. هر کس از شما پیروى کرد 

بهشت جایگاه او، و هر کس با شما مخالفت کرد، دوزخ منزلگاه اوست و هرکس منکر شما شد، کافر؛ و 

هرکس با شما جنگید، مشرك است و هر کس حکم شما را رد کرد در پایین ترین بخش دوزخ جاى دارد.

و  است.  جارى  شما  حّق  در  نیز  آینده  در  و  بوده  شما  براى  گذشته  در  مقامات  این  که  مى دهم  گواهى 

ارث  به  دیگر  برخى  از  برخى  و  است  پاك  است.  یکى  شما  سرشت  و  شما  نور  و  شما  ارواح  تردید  بدون 

به  که  این  تا  داد  قرار  خود  عرش  گرداگرد  را  شما  آنگاه  آفرید  نورهایى  عنوان  به  را  شما  خداوند  برده. 

در  نامش  و  گشته  بلندمرتبه  داد  اذن  که  داد  قرار  خانه هایى  در  را  شما  پس  نهاد.  مّنت  شما  وجود  سبب 

پاکیزه بودن  باعث  شما.  والیت  از  گردانید  ما  ویژه  آنچه  و  شما  بر  را  ما  درود  و  صلوات  و  شود.  برده  آن ها 

َتْحُکُمـوَن. َوِبَقْوِلـِه  ُتْرِشـُدوَن، 

ُکـْم، َوخـٰاَب َمـْن َجَحَدُکـْم،  ٰالُکـْم، َوَهَلـَك َمـْن عٰاداٰ َسـَعَد َمـْن واٰ

 ِإَلْیُکْم، 
َ
ِمَن َمـْن َلَجـأ

َ
ـَك ِبُکـْم، َو أ َوَضـلَّ َمـْن فٰاَرَقُکـْم، َو فـٰاَز َمـْن َتَمسَّ

ُة  َبَعُکـْم َفاْلَجنَّ َقُکـْم، َوُهـِدَي َمـِن اْعَتَصـَم ِبُکـْم، َمـِن اتَّ َوَسـِلَم َمـْن َصدَّ

َوَمـْن  کٰاِفـٌر،  َجَحَدُکـْم  َوَمـْن  َمْثوَیـُه،  َفالّنـاُر  خٰاَلَفُکـْم  َوَمـْن  َوَیـُه، 
ْ
َمأ

ْسـَفِل َدَرٍك ِمـَن اْلَجِحیـِم.
َ
َبُکـْم ُمْشـِرٌك، َوَمـْن َردَّ َعَلْیُکـْم فـي أ حٰاَر

نَّ ٰهـذاٰ سـٰاِبٌق َلُکـْم ِفیمـٰا َمضـٰی، َوجـٰاٍر َلُکـْم ِفیمـٰا َبِقـَي، 
َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

ِحـَدٌة، طٰاَبـْت َوَطُهـَرْت َبْعُضهٰا ِمْن  َحُکـْم َوُنوَرُکـْم َوِطیَنَتُکـْم واٰ ْرواٰ
َ
نَّ أ
َ
َوأ

رًا َفَجَعَلُکْم ِبَعْرِشـِه ُمْحِدِقیَن، َحّتٰی َمـنَّ َعَلْینٰا  ْنـواٰ
َ
ـُه أ َبْعـٍض، َخَلَقُکُم اللَّ

ْن ُتْرَفـَع َوُیْذَکَر ِفیَها اْسـُمُه، َوَجَعَل 
َ
ـُه أ ِذَن اللَّ

َ
ِبُکـْم، َفَجَعَلُکـْم فـي ُبُیوٍت أ

نٰا ِبِه ِمـْن ِوٰالَیِتُکْم، ِطیبـًا ِلَخْلِقنٰا،  ِتنـٰا) َعَلْیُکـْم، َومـٰا َخصَّ َصٰالَتنـٰا (َصَلواٰ
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پیشگاه  در  را  شما  منزلت  و  را  شما  موقعّیت  شرافت  و  را  شما  مقام  بودن  پابرجا  و  را  شما  جایگاه  راستى 

شدیم. شناخته  شما  تصدیق  به  و  بودیم.  شما  برترى 

تسلیم  او  پیشگاه  در  ما  پس  داد.  قرار  ما.  گناهان  کّفارة  و  ما  تزکیۀ  و  ما  جان  پاك شدن  و  ما  آفرینش 

پس خداوند شما را به شریف ترین جایگاه گرامى شدگان و باالترین منزل ها و مرتبه هاى مقّربان و واالترین 

آن  به  برترى جویى  هیچ  و  نمى پیوندد  آن  به  ملحق شونده اى  هیچ  که  گونه اى  به  رسانید.  پیامبران  درجه هاى 

فائق نیاید. و هیچ پیشى گیرنده اى به آن پیشى نگیرد و هیچ طمع کننده اى به درك آن طمع نورزد. تا این که 

نادان  نه  و  دانا  نه  و  شهید  نه  و  صدیق  نه  و  مرسل  پیامبر  نه  و  مقّرب  فرشته  هیچ 

نه  و  عنادپیشه  سرکش  نه  و  ناشایسته  بدکار  نه  و  شایسته  مؤمن  نه  و  شریف  نه  و  پست  نه  و 

شناساند آن ها  به  که  آن  مگر  نیستند  گواهند.  میان  این  در  که  آفریدگانى  نه  و  متمّرد  شیطان 

و  درستى  و  را  شما  نور  تمامّیت  و  را  شما  شأن  بزرگى  و  را  شما  منزلت  عظمت  و  را  شما  امر  جاللت 

او. به  را  شما  نزدیک  منزلت  و  او  نزد  را  شما  بودن  مخصوص  و  او  پیش  را  شما  کرامت  و  او 

ِمْنـُه. َمْنِزَلِتُکـْم  َوُقـْرَب  َلَدْیـِه،  َتُکـْم  َوخٰاصَّ َعَلْیـِه،  َمَتُکـْم  َوَکراٰ

ِمیَن  ْنُفِسـنٰا، َوَتْزِکَیـًة َلنـٰا، َوَکّفـاَرًة ِلُذُنوِبنـٰا، َفُکّنـا ِعْنـَدُه ُمَسـلِّ َوَطهـٰاَرًة ِالَ

ِإّیاُکْم. ِبَتْصِدیِقنـٰا  َوَمْعُروِفیَن  ِبَفْضِلُکـْم، 

ِبیَن،  ْعلـٰی َمنـٰاِزِل اْلُمَقرَّ
َ
ِمیـَن، َوأ ْشـَرَف َمَحـلِّ اْلُمَکرَّ

َ
ـُه ِبُکْم أ َفَبَلـَغ اللَّ

ْرَفـَع َدَرجـٰاِت اْلُمْرَسـِلیَن، َحْیـُث ٰالَیْلَحُقـُه ٰالِحـٌق، َوٰالَیُفوُقـُه فٰاِئـٌق، 
َ
َوأ

َمَلـٌك  ٰالَیْبقـٰی  َحّتـٰی  طٰاِمـٌع،  ِکـِه  ِإْدراٰ فـي  َوٰالَیْطَمـُع  سـٰاِبٌق،  َوٰالَیْسـِبُقُه 

یـٌق َوٰال َشـِهیٌد، َوٰال عٰاِلـٌم َوٰال جٰاِهـٌل،  ٌب، َوٰال َنِبـيٌّ ُمْرَسـٌل، َوٰال ِصدِّ ُمَقـرَّ

َوٰال َدِنـيٌّ َوٰال فٰاِضـٌل، َوٰال ُمْؤِمـٌن صٰاِلـٌح، َوٰال فٰاِجـٌر طٰاِلـٌح، َوٰال َجّبـاٌر 

َفُهْم  یـٌد، َوٰال َخْلـٌق ِفیمـٰا َبْیـَن ٰذِلـَك َشـِهیٌد ِإّال َعرَّ َعِنیـٌد، َوٰال َشـْیطٰاٌن َمِر

ِنُکْم، َوَتمٰاَم ُنوِرُکـْم، َوِصْدَق 
ْ
ْمرُِکـْم، َوِعَظـَم َخَطرُِکْم، َوِکَبـَر َشـأ

َ
َجٰالَلـَة أ

ِعْنـَدُه،  َوَمْنِزَلِتُکـْم  ُکـْم،  َمَحلِّ َوَشـَرَف  َمقٰاِمُکـْم،  َوَثبـٰاَت  َمقٰاِعِدُکـْم، 
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پدرم. مادرم و خانواده ام و دارایى ام و خاندانم فداى شما باد. خدا و شما را گواه مى گیرم که به راستى من 

به شما و آنچه شما ایمان آوردید. ایمان دارم و به دشمن شما و آنچه شما بدان کفر ورزیدید کفر مى ورزم. به 

شأن شما و به گمراهى مخالفانتان بصیرت دارم. دوستدار شما و دوستانتان هستم. کینۀ دشمنانتان را به دل گرفته 

و با آنان دشمنى دارم. باآنکه با شما از در آشتى آید در صلح ام و با آنکه با شما در جنگ باشد در جنگم، 

آنچه را اثبات کردید من ثابت مى دانم و آنچه ابطال کردید باطل مى دانم. پیرو شما هستم. به حّق شما عارفم 

معترف  شما  به  شده ام.  پنهان  شما  پناه  در  و  پذیرایم  و  مى کنم  تحّمل  را  شما  دانش  معترفم.  شما  برترى  به  و 

و به بازگشت شما مؤمن و رجعت شما را تصدیق کننده ام.  منتظر امر (و فرج) شما و در انتظار دولت شما 

شما قبور  به  هستم.  شما  زایر  بوده.  پناهنده  شما  به  هستم.  شما  فرمان  کنندة  اجرا  و  شما  گفتار  گیرنده  و 

تقّرب  او  به  شما  وسیلۀ  به  و  مى طلبم،  شفاعت  خدا  درگاه  به  شما  توّسط  و  گرفته  پناه 

داده ام. قرار  کارهایم  و  حاالت  همۀ  در  خواسته هایم  و  حوایجم  پیشاپیش  را  شما  و  مى جویم، 

شما  به  را  امورم  همۀ  و  دارم.  ایمان  شما  آخر  و  اّول  شما،  غایب  و  شاهد  شما،  آشکار  و  نهان  به  من 

ّني 
َ
َه َوُاْشـِهُدُکْم أ ْهلـي َومٰالي َوُاْسـَرِتي، ُاْشـِهُد اللَّ

َ
ْنُتـْم َوُاّمي َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ُکـْم َوِبمٰا َکَفْرُتـْم ِبِه، ُمْسـَتْبِصٌر  ُمْؤِمـٌن ِبُکـْم، َوِبمـٰا آَمْنُتْم ِبـِه، کٰاِفـٌر ِبَعُدوِّ

ْوِلیٰاِئُکـْم، ُمْبِغـٌض  ٍل َلُکـْم َوِالَ ِنُکْم، َوِبَضٰالَلـِة َمـْن خٰاَلَفُکـْم، ُمـواٰ
ْ
ِبَشـأ

َبُکْم،  ِئُکـْم َوُمعـٰاٍد َلُهـْم، ِسـْلٌم ِلَمْن سـٰاَلَمُکْم، َوَحـْرٌب ِلَمـْن حٰاَر ِالَْعداٰ

ُکْم،  ْبَطْلُتـْم، ُمِطیٌع َلُکـْم، عـٰاِرٌف ِبَحقِّ
َ
ْقُتـْم، ُمْبِطٌل ِلمـٰا أ ـٌق ِلمـٰا َحقَّ ُمَحقِّ

ِتُکـْم، ُمْعَتـِرٌف ِبُکْم،  ُمِقـرٌّ ِبَفْضِلُکـْم، ُمْحَتِمـٌل ِلِعْلِمُکـْم، ُمْحَتِجـٌب ِبِذمَّ

ْمرُِکْم، ُمْرَتِقـٌب ِلَدْوَلِتُکْم،  ٌق ِبَرْجَعِتُکـْم، ُمْنَتِظـٌر ِالَ ُمْؤِمـٌن ِبِإیٰاِبُکـْم، ُمَصدِّ

ِئـٌر َلُکـْم، ٰالِئـٌذ عٰاِئٌذ  ْمرُِکـْم، ُمْسـَتِجیٌر ِبُکـْم، زاٰ
َ
آِخـٌذ ِبَقْوِلُکـْم، عٰاِمـٌل ِبأ

ِإَلْیـِه،  ِبُکـْم  ٌب  َوُمَتَقـرِّ ِبُکـْم،  َوَجـلَّ  َعزَّ ـِه  اللَّ ِإَلـی  ُمْسَتْشـِفٌع  ِبُقُبوِرُکـْم، 

ُموِري، 
ُ
لـي َوأ ْحواٰ

َ
َدتي في ُکلِّ أ ِئجـي، َو ِإراٰ مٰاَم َطِلَبتـي َوَحواٰ

َ
ُمُکـْم أ َوُمَقدِّ

ِلُکـْم َوآِخرُِکـْم،   وَّ

َ
ُکْم َوَعٰالِنَیِتُکـْم، َوشـٰاِهِدُکْم َوغٰاِئِبُکـْم، َوأ ُمْؤِمـٌن ِبِسـرِّ
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فرمان برى از شما موّفق گرداند. و شفاعت شما را روزیم کند. و مرا از بهترین دوستان شما قرار دهد. همان هایى 

در  را  شما  و  ببخشد  حیات  شما  توّسط  را  دینش  خداوند  که  آنگاه  تا  است  آماده  شما  براى  یاریم  و 

شماست  پیرو  رأیم  و  پذیرا.  و  تسلیم  شما  براى  دلم  و  هستم،  شما  تسلیم  آن  در  شما  همراه  به  و  واگذارده ام. 

دهد. توانمندى  و  قدرت  زمینش  در  و  کند  آشکار  دادگریش  براى  را  شما  و  بازگرداند،  خود  دوران 

و  والیت  و  آوردم  ایمان  شما  به  شما،  غیر  با  نه  است،  شما  با  فقط  است  شما  با  که  کسى  پس 

متعال  خداوند  سوى  به  مى جویم  بیزارى  و  نمودم،  قبول  شما  نخستین  بسان  را  شما  آخرین  سرپرستى 

حّق  کرده،  ستم  شما  به  که  همان هایى  آنان،  حزب هاى  و  شیطان ها  و  طاغوت  و  جبت  از  و  دشمنانتان  از 

افتاده  تردید  به  شما  دربارة  و  نموده  غصب  را  شما  ارث  و  شدند،  خارج  شما  والیت  از  و  شده  منکر  را  شما 

و از شما منحرف شدند، و از هر تکیه گاه و دست آویزى که غیر شما هستند و از هر اطاعت شونده از غیر شما 

و از پیشوایانى که به سوى آتش فرا مى خوانند، بیزارم.

از این رو خداوند همواره مرا مادامى که زنده هستم بر والیت و دوستى و دین شما استوار بدارد و مرا به 

ـــَقني ِلطٰاَعِتُکــْم، َوَرَزَقنــي َشــفٰاَعَتُکْم، َوَجَعَلنــي ِمــْن ِخیــٰاِر  َو َوفَّ

ٌم،  ٌم ِفیـِه َمَعُکْم، َوَقْلبي َلُکْم ُمَسـلِّ ِه ِإَلْیُکْم، َوُمَسـلِّ ٌض فـي ٰذِلَك ُکلِّ َوُمَفـوِّ

ـُه َتعٰالـٰی ِدیَنُه  ٌة، َحّتـٰی ُیْحِیَي اللَّ یـي َلُکـْم َتَبـٌع، َوُنْصَرتـي َلُکـْم ُمَعـدَّ
ْ
َوَرأ

ْرِضِه.
َ
َنُکْم فـي أ ّیاِمـِه، َوُیْظِهَرُکـْم ِلَعْدِلـِه، َوُیَمکِّ

َ
ُکـْم فـي أ ِبُکـْم، َوَیُردَّ

ْیـُت آِخَرُکـْم ِبمـٰا  َفَمَعُکـْم َمَعُکـْم ٰال َمـَع َغْیرُِکـْم، آَمْنـُت ِبُکـْم، َوَتَولَّ

ِئُکـْم، َوِمـَن  ْعداٰ
َ
ـِه َعـزَّ َوَجـلَّ ِمـْن أ َلُکـْم، َو َبِرْئـُت ِإَلـی اللَّ  وَّ

َ
ْیـُت ِبـِه أ َتَولَّ

ِبِهـُم الّظاِلِمیَن َلُکـْم، َاْلجٰاِحِدیَن  ـیٰاِطیِن َو ِحْز اْلِجْبـِت َوالّطاُغوِت َوالشَّ

یَن ِفیُکْم،  ْرِثُکْم، َالّشـاکِّ ُکـْم، َواْلمٰاِرِقیَن ِمْن ِوٰالَیِتُکـْم، َواْلغٰاِصِبیَن ِالِِ ِلَحقِّ

ُکْم، َوِمَن  َاْلُمْنَحِرِفیـَن َعْنُکـْم، َوِمـْن ُکلِّ َوِلیَجٍة ُدوَنُکـْم، َوُکلِّ ُمطٰاٍع ِسـواٰ

ِذیـَن َیْدُعـوَن ِإَلـی الّنـاِر. ـِة الَّ ِئمَّ اْالَ

ِتُکــْم َوِدیِنُکــْم،  ٰالِتُکــْم َوَمَحبَّ َبــدًا مــٰا َحِییــُت َعلــٰی ُمواٰ
َ
ــُه أ َتِنــَي اللَّ َفَثبَّ
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که پیروى کردند از آنچه شما به سوى آن دعوت کردید، و مرا از جمله کسانى قرار دهد که بازگو کننده و در 

پى آثار شما هست و راه شما را مى پیماید و به هدایت شما هدایت مى گردد، و در گروه شما محشور مى گردد، 

و دوران شما باز مى گردد، و در دولت شما به حکومت مى رسد، و در زمان عافیت شما شریف گردند و در 

روزگار شما اقتدار یابند و فرداى (رستاخیز) به دیدار شما چشمش روشن گردد.

پدر و مادرم و جانم و خانواده ام و دارایی ام فداى شما باد. هر که خدا را اراده کرد به شما آغاز کرد و هر 

که او را به یگانگى شناخت از شما پذیرفت و هر که او را قصد کرد متوّجه شما شد.

موالیان من، قدرت شمارش ثناى شما را ندارم و با مدح شما هرگز به حقیقت شما راه پیدا نمى کنم. و 

با توصیف شما هرگز به منزلت شما نمى رسم. و شما نور نیکان و هدایت صالحان و حّجت هاى خداى جّبار 

باران  شما  سبب  به  و  مى دهد  پایان  شما  توّسط  به  و  افتتاح  را)  هستى  (عالم  شما  وسیلۀ  به  خداوند  هستید، 

مى فرستد، و به وسیله شما آسمان را نگاه داشته تا بر زمین نیفتد، جز به فرمانش؛ و به وسیلۀ شما غّصه ها گشوده 

و بیچارگى ها برطرف مى شود، و آنچه به پیامبرانش فروفرستاده و فرشتگان به آن فرود آمده اند نزد شماست

ــْن َیْقَتــصُّ آثاَرُکــْم،  ِلیُکــْم، َالّتاِبِعیــَن ِلمــٰا َدَعْوُتــْم ِإَلْیــِه، َوَجَعَلنــي ِممَّ َمواٰ

َوَیْســُلُك َســِبیَلُکْم، َوَیْهَتــدي ِبُهداُکــْم، َوُیْحَشــُر فــي ُزْمَرِتُکــْم، َوَیِکــرُّ 

ُف فــي عٰاِفَیِتُکــْم،  ــُك فــي َدْوَلِتُکــْم، َوُیَشــرَّ فــي َرْجَعِتُکــْم، َوُیَملَّ

ــرُّ َعْیُنــُه َغــدًا ِبُرْؤَیِتُکــْم. ّیاِمُکــْم، َوَتَقِ
َ
ــُن فــي أ َوُیَمکَّ

ـَه َبـَدَء ِبُکْم،  َد اللَّ راٰ
َ
ْهلـي َومٰاِلـي، َمـْن أ

َ
ّمـي َوَنْفسـي َوأ

ُ
ْنُتـْم َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ـَه ِبُکْم. ـَدُه َقِبـَل َعْنُکـْم، َوَمـْن َقَصـَدُه َتَوجَّ َوَمـْن َوحَّ

َوِمـَن  ُکْنَهُکـْم،  اْلَمـْدِح  ِمـَن  ْبُلـُغ 
َ
أ َوٰال  َثنٰاَئُکـْم،  ُاْحصـي  ٰال  ِلـيَّ  َمواٰ

ِر، َوُحَجـُج اْلَجّباِر،  بْـراٰ ُة اْالَ ْنتُْم ُنـوُر اْالَْخیـٰاِر، َوُهداٰ
َ
اْلَوْصـِف َقْدَرُکـْم، َوأ

َوِبُکـْم  اْلَغْیـَث،  ُل  ُیَنـزِّ َوِبُکـْم  ـُه،  اللَّ َیْخِتـُم  َوِبُکـْم  ـُه،  اللَّ َفَتـَح  ِبُکـْم 

 ، ـُس اْلَهـمَّ ْن َتَقـَع َعَلـی اْالَْرِض ِإّال ِبِإْذِنـِه، َوِبُکـْم ُیَنفِّ
َ
ـمٰاَء أ ُیْمِسـُك السَّ

، َوِعْنَدُکـْم مـٰا َنــَزَلْت ِبِه ُرُسـُلُه، َوَهَبَطـْت ِبـِه َمٰالِئَکُتُه،  ـرَّ َوَیْکِشـُف الضُّ
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پس چه چیز نام هاى شما را شیرین و جان شما را گرامى و شأن شما را باعظمت و مقام شما را بزرگ 

شده. برانگیخته  روح األمین   - برادرت  به  و   -

و به   سوى    جّدتان

خداوند به شما مقاماتى را داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است. هر فرد شریفى در برابر شرافت شما 

سر فرود آورده و هر سرکشى در برابر فرمان شما گردن نهاده است، و هر زورگویى در برابر فضل شما فروتن 

است، و هر چیزى در برابر شما ذلیل و خوار است و زمین به نور وجود شما روشن گشته و رستگاران به والیت 

شما رستگارگشته اند. به توّسط شما به سوى رضوان رهسپار مى گردند و کسى که منکر والیت شماست خشم 

خداى رحمان را فراهم نموده است.

و  یادآوران  در  شما  یاد  باد،  شما  فداى  دارایی ام  و  خانواده ام  جانم،  مادرم،  پدرم. 

ارواح  میان  در  شما  ارواح  و  اجساد.  میان  در  شما  جسدهاى  و  نام ها  میان  در  شما  نام هاى 

قبور، میان  در  شما  بارگاه هاى  و  آثار  میان  در  آثارتان  و  جان ها  میان  در  شما  جان هاى  و 

َجـلَّ 
َ
َنُکْم، َوأ

ْ
ْعَظـَم َشـأ

َ
ْنُفَسـُکْم، َوأ

َ
ْکـَرَم أ

َ
ْسـمٰاَئُکْم، َوأ

َ
ْحلـٰی أ

َ
َفمـٰا أ

ُکـْم (و اگـر امیرالمؤمنین را نیـز زیارت مى کنى، بـه جاى «و إلی  َو ِإلـی َجدِّ

ِمیُن. وُح اْالَ ِخیَك) ُبِعـَث الـرُّ
َ
جّدکـم» بگـو:  َو ِإلـٰی أ

یٍف    ُکلُّ َشــِر
َ
َطــأ

ْ
َحــدًا ِمــَن اْلعٰاَلِمیــَن، َطأ

َ
ــُه مــٰا َلــْم ُیــْؤِت أ آتٰاُکــُم اللَّ

ــٍر ِلطٰاَعِتُکــْم، َو َخَضــَع ُکلُّ َجّبــاٍر ِلَفْضِلُکْم،  ِلَشــَرِفُکْم، َوَبَخــَع ُکلُّ ُمَتَکبِّ

ــُزوَن  ــٰاَز اْلفٰاِئ ــْم، َو ف ــَرَقِت اْالَْرُض ِبُنوِرُک ْش
َ
ــْم، َو أ ــْيٍء َلُک َو َذلَّ ُکلُّ َش

ِن، َو َعلــٰی َمــْن َجَحــَد ِوٰالَیَتُکــْم  ْضــواٰ ِبِوٰالَیِتُکــْم، ِبُکــْم ُیْســَلُك ِإَلــی الرِّ

ْحمــٰاِن. الرَّ َغَضــُب 

یـَن،  ْهلـي َومٰاِلـي، ِذْکُرُکـْم ِفـي الّذاِکِر
َ
ْنُتـْم َوُاّمـي َوَنْفسـي َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ُحُکـْم ِفـي  ْرواٰ
َ
ْجسـٰاُدُکْم ِفـي اْالَْجسـٰاِد، َوأ

َ
ْسـمٰاُؤُکْم ِفـي اْالَْسـمٰاِء، َوأ

َ
َوأ

ثاِر، َوُقُبوُرُکْم ِفي اْلُقُبوِر. ُفـوِس، َوآثاُرُکْم ِفي اْالٰ ْنُفُسـُکْم ِفي النُّ
َ
ِح، َوأ اْالَْرواٰ
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ْمُرُکـْم 
َ
ْصـَدَق َوْعَدُکـْم، َکٰالُمُکـْم ُنـوٌر، َوأ

َ
ْوفـٰی َعْهَدُکـْم، َوأ

َ
َخَطَرُکـْم، َوأ

ْحسـٰاُن،  اْالِ َوعٰاَدُتُکـُم  اْلَخْیـُر،  َوِفْعُلُکـُم  ْقـوٰی،  التَّ ُتُکـُم  َوَوِصیَّ ُرْشـٌد، 

ْفـُق، َوَقْوُلُکـْم ُحْکٌم  ـْدُق َوالرِّ ُنُکُم اْلَحـقُّ َوالصِّ
ْ
ُتُکُم اْلَکـَرُم، َوَشـأ َوَسـِجیَّ

ْصَلُه، 
َ
َلـُه َوأ  وَّ

َ
ُیُکـْم ِعْلـٌم َوِحْلٌم َوَحـْزٌم، ِإْن ُذِکـَر اْلَخْیُر ُکْنُتـْم أ

ْ
َوَحْتـٌم، َوَرأ

وَیـُه َوُمْنَتهـٰاُه.
ْ
َوَفْرَعـُه َوَمْعِدَنـُه، َوَمأ

ِصـُف ُحْسـَن َثنٰاِئُکـْم، َوُاْحصـي 
َ
ّمـي َوَنْفِسـي، َکْیـَف أ

ُ
ْنتُـْم َوأ

َ
بـي أ

َ
ِبأ

ِت  َج َعّنـا َغَمـراٰ ، َوَفـرَّ لِّ ـُه ِمـَن الـذُّ ْخَرَجَنـا اللَّ
َ
َجِمیـَل َبٰالِئُکـْم، َوِبُکـْم أ

ْنَقَذنـٰا ِمـْن َشـفٰاُجُرِف اْلَهَلـکٰاِت َوِمـَن الّنـاِر.
َ
اْلُکـُروِب، َوأ

ِدیِننـٰا،  َمعٰاِلـَم  ـُه  اللَّ َمَنـا  َعلَّ ٰالِتُکـْم  ِبُمواٰ َوَنْفِسـي،  ّمـي 
ُ
َوأ ْنُتـْم 

َ
أ بـي 

َ
ِبأ

ِت اْلَکِلَمـُة، َوَعُظَمِت  ٰالِتُکـْم َتمَّ ْصَلـَح مٰا کٰاَن َفَسـَد ِمْن ُدْنیٰانـٰا، َوِبُمواٰ
َ
َوأ

اْلُمْفَتَرَضـُة،  الّطاَعـُة  ُتْقَبـُل  ٰالِتُکـْم  َوِبُمواٰ اْلُفْرَقـُة،  َواْئَتَلَفـِت  ْعَمـُة،  النِّ

فرمان تان  و  نور  شما  سخن  است؟  گردانیده  راستگو  وعده  مورد  در  و  باوفا  پیمان  و  عهد  به  نسبت  را  شما  و 

باعث رشد، و سفارش شما پرهیزکارى و کردار شما خیر و خوبى و عادت شما نیکویى و احسان، و سرشت 

است،  اإلجرا  الزم  و  حتمى  حکم  شما  سخن  و  است،  کردن  مدارا  و  راستى  و  حّق  شما  شأن  و  کرامت،  شما 

و رأى و ایده شما دانش و بردبارى و استوار کردن امور است، اگر یادى از خیر شود شما پایۀ نخست آن، 

هستید. آن  سرانجام  و  جایگاه  و  معدن  و  شاخه  ریشه، 

نعمت  و  کنم  توصیف  را  شما  نیکوى  ثناى  چگونه  باد،  شما  فداى  جانم  و  مادرم  پدرم، 

اندوه  و  غم  از  و  آورد  بیرون  خوارى  از  را  ما  شما  توّسط  به  خداوند  و  بشمارم،  را  زیباى تان 

داد. نجاتمان  آتش  از  و  نابودى  پرتگاه  وادى  از  و  داد  گشایش  را  ما  سخت 

آموخت  ما  به  را  ما  دین  معالم  شما  از  پیروى  وسیلۀ  به  خداوند  باد،  شما  فداى  جانم  و  مادرم  پدرم، 

نعمت،  و  گشت؛  کامل  الهى  کالم  شما  مواالت  به  و  نمود،  اصالح  بود،  فاسد  ما  دنیاى  امور  از  آنچه  و 

مى شود؛  پذیرفته  واجب  طاعت  شما،  مواالت  به  و  بخشید؛  الفت  جدایى،  به  و  گردید؛  شکوه  و  باعظمت 
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َه. ْبَغـَض اللَّ
َ
ْبَغَضُکـْم َفَقْد أ

َ
َه، َوَمـْن أ َحـبَّ اللَّ

َ
ُکـْم َفَقْد أ َحبَّ

َ
ـَه، َوَمـْن أ اللَّ

ِفیَعـُة، َو اْلَمقـٰاُم اْلَمْحُمـوُد، َو  َرجـٰاُت الرَّ ِجَبـُة، َو الدَّ ُة اْلواٰ َوَلُکـُم اْلَمـَودَّ

ُن اْلَکِبیُر، 
ْ
ـأ ، َواْلجـٰاُه اْلَعِظیُم، َوالشَّ َوَجـلَّ ِه َعزَّ اْلَمـکٰاُن اْلَمْعُلـوُم ِعْنـَد اللَّ

اْلَمْقُبوَلـُة. ـفٰاَعُة  َوالشَّ

ُسـوَل َفاْکُتْبنـٰا َمـَع الّشـاِهِدیَن)،  َبْعنـٰا الرَّ ْنَزْلـَت َواتَّ
َ
نـٰا آَمّنـا ِبمـٰا أ بَّ (َر

َرْحَمـًة،  َلُدْنـَك  ِمـْن  َلنـٰا  َوَهـْب  َهَدْیَتنـٰا،  ِإْذ  َبْعـَد  ُقُلوَبنـٰا  ٰالُتـِزْغ  نـٰا  بَّ (َر

نـٰا َلَمْفُعوًال). بِّ نـٰا ِإْن کٰاَن َوْعـُد َر بِّ ْنـَت اْلَوّهـاُب)، (ُسـْبحٰاَن َر
َ
ِإنَّـَك أ

تـي َعَلْیهـٰا ِإّال 
ْ
َوَجـلَّ ُذُنوبـًا ٰال َیأ ـِه َعزَّ ـِه، ِإنَّ َبْینـي َوَبْیـَن اللَّ یـٰا َوِلـيَّ اللَّ

َخْلِقـِه،  ْمـَر 
َ
أ َواْسـَتْرعٰاُکْم  ِه،  ِسـرِّ َعلـٰی  اْئَتَمَنُکـْم  َمـِن  َفِبَحـقِّ  ِرضٰاُکـْم، 

ـا اْسـَتْوَهْبُتْم ُذُنوِبـي، َوُکْنُتْم ُشـَفعٰائي، َفِإنِّي َوَقـَرَن طٰاَعَتُکـْم ِبطٰاَعِتـِه، َلمَّ

ـَه، َوَمـْن َعصٰاُکْم َفَقـْد َعَصی  طٰاَع اللَّ
َ
طٰاَعُکْم َفَقـْد أ

َ
َلُکـْم ُمِطیـٌع، َمـْن أ

هرکس شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هرکه شما را دشمن بدارد در واقع خدا را دشمن داشته است.

بزرگ  شأن  و  باشکوه  جاه  و  مقام  و  رحمان،  خداوند  پیشگاه  در  معّین  جایگاه 

و  پسندیده  مقام  و  واال  درجه هاى  و  واجب  دوستى  شماست:  براى  و 

پذیرفته شده. شفاعت  و 

پروردگارا، ما به آنچه نازل کرده اى ایمان آوردیم و از پیامبر پیروى کردیم. پس ما را از گواهان ثبت کن. 

پروردگارا، دل هاى ما را پس از هدایت مان منحرف مکن و براى ما از جانب خود رحمتى ببخش. به راستى 

که تو بسیار بخشنده اى. پاك و منّزه است پروردگار ما، به حقیقت وعدة پروردگار ما محّقق خواهد شد.

اى ولّى خدا، میان من و خداى متعال گناهانى است که جز رضایت شما آنها را از بین نمى برد، پس به حّق 

کسى که شما را بر راز خود امین قرار داده و تدبیر و امور حال بندگانش را به شما سپرد و طاعت شما را  پیوسته 

با طاعت خود قرارداد، که نسبت به گناهان من طلب آمرزش و بخشش کنید و شما شفیعان من باشید، پس من مطیع 

شما هستم، هرکه از شما فرمان برد در واقع از خدا فرمان برده و هرکه از شما عصیان کند از خدا عصیان نموده و 
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پیشوایان  که  برگزیده اش،  بیت  اهل  و  محّمد  جز  تو  به  نزدیک تر  شفیعانى  اگر  من  خداوندا،  بار 

شمرده اى،  الزم  خود  بر  آن را  که  آنها  حّق  به  پس  مى دادم،  قرار  خود  شفیعان  را  آنان  مى یافتم؛  نیکوکارند، 

از تو مى خواهم که مرا در گروه اهل معرفت به آنان و حّقشان قرار بده و در زمرة کسانى که به شفاعت 

هستى.  مهربانان  مهربان ترین  تو  که  زیرا  ساز،  وارد  گرفته اند.  قرار  تو  رحمت  مورد  آنان 

است  بسنده  را  ما  خداوند  و  باد  آنان  بر  زیاد  سالم  و  پاکش  خاندان  و  محّمد  بر  خدا  درود  و 

است. حمایتگرى  خوب  و 

۱. مزار آقا جمال خوانساری : ص۵۹، زاد المعاد: ص۴۷۶، بلداالمین: ص۴۱۸.

ْهـِل َبْیِتِه 
َ
ـٍد َوأ ْقـَرَب ِإَلْیـَك ِمْن ُمَحمَّ

َ
ُهـمَّ ِإّنـي َلـْو َوَجْدُت ُشـَفعٰاَء أ للَّ

َ
أ

ْوَجْبَت 
َ
ـذي أ ِهـُم الَّ ِر، َلَجَعْلُتُهـْم ُشـَفعٰاِئي، َفِبَحقِّ ْبـراٰ ـِة اْالَ ِئمَّ اْالَْخیـٰاِر، َاْالَ

ِهْم،  ْن ُتْدِخَلنـي في ُجْمَلـِة اْلعٰاِرِفیـَن ِبِهـْم َوِبَحقِّ
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
َلُهـْم َعَلْیـَك، أ

ْرَحـُم الّراِحِمیـَن، 
َ
َوفـي ُزْمـَرِة اْلَمْرُحوِمیـَن ِبَشـفٰاَعِتِهْم، ِإنَّـَك أ

َم َکِثیرًا، َوَحْسـُبَنا  یـَن، َوَسـلَّ ـٍد َوآِلـِه الّطاِهِر ـُه َعلـٰی ُمَحمَّ ـی اللَّ َوَصلَّ

اْلَوِکیُل.(۱) َوِنْعـَم  ـُه  اللَّ

ی آن ن ا و  (۵) زیارت ا
زیـارت امیـن الّلـه از زیارت هـای جامعـه اسـت و لذا در تمام مشـاهد مشـّرفه 
ائّمـه اطهـار: خوانـده می شـود، همـان طـور کـه مـوالی ما امـام عصـر ارواحنا 
لـه الفـداء در حـرم امـام کاظم و امـام جـواد8 آن را خوانده اند، و ایـن نکته در 

روایتـی از مـوال امـام باقر7 بدان تصریح شـده اسـت. 
محـّدث قمـی1 گفتـه اسـت: این زیـارت در نهایـت اعتبار اسـت و در تمام 

کتاب هـای زیـارت و مصباح هـای دعـا آمده اسـت.

۱۷۴ 
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۱. این فقره از زیارت، در حرم حضرت امیرالمؤمنین علی7 خوانده شود .

و  امیر  اى  تو،  بر  (سالم  بندگانش،  بر  او  حّجت  و  زمینش،  در  خداوند  امانت دار  اى  تو،  بر  سالم 

فرمودى،  ادا  را  حّقش  و  کردى  جهاد  خدا  راه  در  کامل  طور  به  شما  که  مى دهم  گواهى  مؤمنان)  فرمانرواى 

به کتاب خدا عمل نمودى، و از سّنت هاى پیامبر - درود خدا بر او و آل او - پیروى کردى، تا آن که خداوند، 

که حّجت هاى  با وجودى  و  برد،  را به سوى خود  شما  و انتخابش  با اختیار  و  فراخواند،  جوارش  را به  شما 

ـٰالُم  َتُه َعلٰی ِعبٰاِدِه، (َالسَّ ْرِضِه، َوُحجَّ
َ
ِه فـي أ ِمیَن اللَّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا أ َالسَّ

ِه َحـقَّ ِجهٰاِدِه،  نَّـَك جٰاَهْدَت ِفي اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ِمیَراْلُمؤِمِنیَن)(۱)، أ

َ
َعَلْیـَك یٰا أ

ـُه َعَلْیِه َوآِلـِه، َحّتٰی َدعٰاَك  ی اللَّ ـِه َصلَّ َبْعَت ُسـَنَن َنِبیِّ َوَعِمْلـَت ِبِکتٰاِبـِه، َواتَّ

ـَة، َمَع  َءَك اْلُحجَّ ْعـداٰ
َ
ْلَزَم أ

َ
ِرِه، َفَقَبَضـَك ِإَلْیـِه ِبِإْخِتیـٰاِرِه، َوأ ـُه ِإلـٰی ِجـواٰ اللَّ

بارالها، نْفس و روح مرا به تقدیرت مطمئن گردان، و به قضا و فرمانت خشنود گردان. حرص مرا به یاد 

کرد. تمام  دشمنانت  بر  را  حّجت  هم  باز  داشتى،  آفریدگان  تمام  بر  رسایى 

مرا  بده.  قرار  برگزیده ات  اولیاى  براى  واقعى  دوست دار  مرا  و  کن،  افزون  درگاهت  به  کردن  دعا  و  خودت 

سپاسگزار،  نعمت هایت  زیادتى  بر  ساز،  شکیبا  بالهایت  ریزى  فرو  بر  گردان،  محبوب  آسمانت  و  زمین  در 

مـٰا َلَك ِمـَن اْلُحَجـِج اْلبٰاِلَغِة َعلـٰی َجِمیـِع َخْلِقِه.

ِضَیـًة ِبَقضٰاِئـَك، ُموَلَعـًة  ـًة ِبَقـَدِرَك، راٰ ُهـمَّ َفاْجَعـْل َنْفسـي ُمْطَمِئنَّ للَّ
َ
أ

ْرِضـَك 
َ
أ فـي  َمْحُبوَبـًة  ْوِلیٰاِئـَك، 

َ
أ ِلَصْفـَوِة  ـًة  ُمِحبَّ َوُدعٰاِئـَك،  ِبِذْکـِرَك 

َنْعمٰاِئـَك،  ِضـِل  ِلَفواٰ شـٰاِکَرًة  َبٰالِئـَك،  ُنـُزوِل  َعلـٰی  صٰاِبـَرًة  َوَسـمٰاِئَك، 

عالمـه مجلسـی1 گفتـه اسـت: ایـن زیـارت از نظـر متـن و سـند از بهتریـن 
زیارت هـا اسـت و سـزاوار اسـت کـه بـر آن در تمـام حرم هـای مقدسـه مواظبـت 
کنند. با سـندهای معتبر از جابر از امام باقر7 روایت شـده اسـت که فرمودند:

امام زین العابدین7 به زیارت امیرالمؤمنین7 رفتند، و آنجا 
در کنار قبر مطهر ایستادند و گریستند و فرمودند:
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و  تقوا  توشه بردارندة  کن،  مشتاق  دیدارت  شادمانى  و  سرور  به  دار،  مشغول  فراوانت  نعمت هاى  یادآورى  به 

پرهیزکارى براى روز قیامت، و اجرا کنندة سّنت و طریقۀ اولیا و خاّصان خود، جداشونده از اخالق دشمنانت 

قرار ده، و از کار دنیا مشغول به حمد و ثناى خودت نما.

نمایان، و  است  باز  تو  سوى  به  مشتاقان  راه هاى  و  است،  حیرانت  خاشعان،  قلب  راستى،  به  الها،  بار 

 و نشانه ها براى کسانى که قصد رسیدن به تو را دارند آشکار است، و دل هاى اهل معرفت از تو در هراس است، 

و صداهاى دعا کنندگانت به طرف تو باال رونده است، و درهاى اجابت و پاسخ گویى نیز برایشان باز شده است، 

ْقـوٰی  َدًة التَّ ِبِغ آٰالِئـَك، ُمْشـتٰاَقًة ِإلـٰی َفْرَحـِة ِلقٰاِئـَك، ُمَتـَزوِّ ِکـَرًة ِلَسـواٰ ذاٰ

ِئـَك،  ْعداٰ
َ
أ ِالَْخـٰالِق  ُمفٰاِرَقـًة  ْوِلیٰاِئـَك، 

َ
أ ِبُسـَنِن  ًة  ُمْسـَتنَّ ِئـَك،  َجزاٰ ِلَیـْوِم 

ْنیٰا ِبَحْمـِدَك َوَثنٰاِئَك. َمْشـُغوَلًة َعِن الدُّ

سـپس، گونـۀ مبـارك خود را بر قبـر آن حضرت7 قـرار داده 
و گفت: 

ِإَلْیـَك  الّراِغِبیـَن  َوُسـُبَل  ِلَهـٌة،  واٰ ِإَلْیـَك  اْلُمْخِبِتیـَن  ُقُلـوَب  ِإنَّ  ُهـمَّ  للَّ
َ
أ

ْفِئـَدَة اْلعٰاِرِفیـَن ِمْنـَك 
َ
ِضَحـٌة، َوأ ْعـٰالَم اْلقٰاِصِدیـَن ِإَلْیـَك واٰ

َ
شـٰاِرَعٌة، َوأ

َلُهـْم  جٰاَبـِة  اْالِ َب 
ْبـواٰ
َ
َوأ صٰاِعـَدٌة،  ِإَلْیـَك  الّداِعیـَن  َت  ْصـواٰ

َ
َوأ فٰاِزَعـٌة، 

و دعاى هر کسى که با تو مناجات کند مستجاب است، و توبه کسى که به سوى تو بازگردد پذیرفته شده است، 

و اشک گریه کننده از ترس تو مورد ترّحم قرار مى گیرد، و دادرسى براى کسى که دادخواهى کند موجود است، 

و براى کسى که از تو کمک بخواهد، کمک بالعوض مى فرستى، و وعده هایى که به بندگانت داده اى قطعى 

نـٰاَب ِإَلْیـَك َمْقُبوَلٌة، 
َ
َحـٌة، َوَدْعـَوَة َمـْن نٰاجـٰاَك ُمْسـَتجٰاَبٌة، َوَتْوَبَة َمْن أ ُمَفتَّ

غٰاَثـَة ِلَمـِن اْسـَتغٰاَث ِبـَك  َوَعْبـَرَة َمـْن َبکـٰی ِمـْن َخْوِفـَك َمْرُحوَمـٌة، َواْالِ

ِتَك ِلِعبـٰاِدَك ُمْنَجَزٌة،  عٰاَنَة ِلَمِن اْسـَتعٰاَن ِبـَك َمْبُذوَلٌة، َوِعداٰ َمْوُجـوَدٌة، َواْالِ

است، و هرکس از تو درخواست چشم پوشى کند چشم پوشى مى کنى، و اعمال عمل کنندگان، نزد تو باقى مى ماند، 
َمْحُفوَظـٌة،  َلَدْیـَك  اْلعٰاِمِلیـَن  ْعمـٰاَل 

َ
َوأ ُمقٰاَلـٌة،  اْسـَتقٰاَلَك  َمـِن  َوَزَلـَل 
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و  دار،  باز  ما  از  را  ما  دشمنان  و  بیامرز،  را  ما  دوستان  هستى؛  من  موالى  و  من  آقاى  من،  خداى  تو، 

و روزى هاى تو، به سوى بندگانت فرستاده مى شود، و عایدات بیش تر نیز براى شان ارسال و به دست شان مى رسد، 

پاداش   و  است،  شده  برآورده  تو  نزد  آفریدگانت،  خواسته هاى  و  است،  شده  بخشیده  بخشش خواهان،  گناه  و 

درخواست کنندگان نیز نزدت فراوان است، و بهره هاى فراوان پى در پى مى رسد، و سفره هاى تو براى گرسنگان 

گسترده است، و چشمه ها نیز براى سیراب شدن تشنگان، لبریز و پرآب است.

گرد  را  اولیایم  و  من  و  بپذیر،  را  ثناگوییم  و  بده،  پاسخ  و  کن  مستجاب  را  دعایم  پس،  الها،  بار 

من  نعمت هاى  سرپرست  که  است  آن  واقعّیت  حسین،  و  حسن  فاطمه،  على،  محّمد،  حّق  به  آور،  هم 

هستى. تو  آخرت،  و  دنیا  در  من  امید  نهایت  و  آرزو،  نهایى  حّد  و  تویى، 

و  ده،  قرار  چیز  هر  از  باالتر  را  آن  و  آشکار  را  حّق  سخن  و  کلمه  و  ؛  ساز  مشغول  ما  آزار  از  را  آنان 

. توانایى  کارى  هر  بر  تو  راستى،  ده.  قرار  درجه  پایین ترین  را  آن  و  کن،  نابود  را  باطل  کلمۀ 

ِصَلٌة،  یـِد ِإَلْیِهْم واٰ ِئَد اْلَمِز َقـَك ِإَلـی اْلَخٰالِئِق ِمـْن َلُدْنَك نٰاِزَلـٌة، َوَعواٰ ْرزاٰ
َ
َوأ

ـٌة،  َمْقِضیَّ ِعْنـَدَك  َخْلِقـَك  ِئـَج  َوَحواٰ َمْغُفـوَرٌة،  یَن  اْلُمْسـَتْغِفِر َوُذُنـوَب 

ِئـَد  َوَمواٰ ِتـَرٌة،  ُمَتواٰ یـِد  اْلَمِز ِئـَد  َوَعواٰ ـَرٌة،  ُمَوفَّ ِعْنـَدَك  الّسـاِئِلیَن  ِئـَز  َوَجواٰ

ُمْتَرَعـٌة. مـٰاِء  الظِّ َوَمنٰاِهـَل  ٌة،  ُمَعـدَّ اْلُمْسـَتْطِعِمیَن 

ْوِلیٰاِئي، 
َ
ُهـمَّ َفاْسـَتِجْب ُدعٰائي، َواْقَبـْل َثنٰاِئي، َواْجَمـْع َبْیني َوَبْیـَن أ للَّ

َ
أ

ـٍد َوَعِليٍّ َوفٰاِطَمـَة َواْلَحَسـِن َواْلُحَسـْیِن، ِإنََّك َوِلـيُّ َنْعمٰاِئي،  ِبَحـقِّ ُمَحمَّ

َي. َوُمْنَتهـٰی ُمنـٰاَي، َوغٰاَیُة َرجٰائي فـي ُمْنَقَلبـي َوَمْثواٰ

در کتــاب شــریف «کامــل الزیــارات»، ایــن عبــارات در پایــان ایــن زیــارت 
آمــده اســت:

َئنٰا،  ْعداٰ
َ
ْوِلیٰاِئنـٰا، َوُکـفَّ َعّنـا أ دي َوَمـْوٰالَي، ِإْغِفـْر ِالَ ْنـَت ِإَلهـي َوَسـیِّ

َ
أ

ْدِحْض 
َ
ْظِهـْر َکِلَمـَة اْلَحـقِّ َواْجَعْلَهـا اْلُعْلیـٰا، َوأ

َ
نـٰا، َوأ ذاٰ

َ
َواْشـَغْلُهْم َعـْن أ

ـْفلٰی، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیـٌر. َکِلَمـَة اْلبٰاِطـِل َواْجَعْلَهـا السُّ
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۱. مصباح المتهّجد : ص۷۳۸، و در مصباح الزائر : ص۴۷۴، و مزار آقا جمال : ص۹۸ با تفاوت اندک.
۲. بحاراالنوار: ۱۰۰./۲۶۸، مزار آقا جمال خوانساری: ص۱۰۲، مفتاح الجنات: ۵۷۴/۱.

سپس امام باقر7 فرمود :
قبر  نزد  را  اهللا)  امین  (زیارت  کالم  این  ما  شیعیان  از  یک  هیچ 
دعایش  آنکه  مگر  نمى کند،  دعا  و  نمى خواند  مؤمنان7  امیر 
در نامه اى از نور باال مى رود، و مهر پیغمبر بر آن مى خورد، و 
نگهدارى مى شود تا به قائم آل محّمد: سپرده مى شود. در این 
حال نیز، بشارت و احترامات ویژه و اکرام، براى زیارت کننده 

ارسال مى گردد، اگر خدا بخواهد.(۱)

ّ ن ا عد از زیارت ا (۶) وداع 
جابر گفته است: امام صادق7 به من فرمودند:

هرگاه خواستى با یکى از آنان وداع کنى به آن بیفزا و بگو:

۱۷۵ 

سالم  تو  بر  مى سپارم،  خدا  به  را  تو  او،  برکات  و  خدا  رحمت  و  امام  اى  تو  بر  سالم 

آوردم ایمان  نمودید  دعوت  آن  به  و  آوردید  آنچه  به  و  خدا  رسول  باد،به  خدا  رحمت  و 

خدایا این زیارت مرا آخرین زیارت ولیت قرار مده، خداوندا مرا از ثواب زیارتى که براى او واجب 

تعالى. اهللا  شاء  ان  گردان،  آسان  و  فرما  فراهم  برایم  را  او  سوى  به  بازگشت  و  مگردان  محروم  فرموده اى 

َه  ْسـَتْوِدُعَك اللَّ
َ
ـِه َوَبَرکٰاُتـُه، أ مـٰاُم َوَرْحَمـُة اللَّ َهـا اْالِ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ َالسَّ

ُسـوِل َوِبمٰا ِجْئُتْم ِبـِه َوَدَعْوُتْم ِإَلْیِه. ِه، آَمّنا ِبالرَّ ـٰالُم َوَرْحَمُة اللَّ َوَعَلْیـَك السَّ

ُهـمَّ ٰالَتْحِرْمني  للَّ
َ
ـَك. أ یٰاَرتـي َوِلیِّ ُهـمَّ ٰالَتْجَعْلـُه آِخـَر اْلَعْهـِد ِمـْن ِز للَّ

َ
أ

ُه.(۲) ـْر َلَنا اْلَعـْوَد ِإَلْیـِه ِإْن شـٰاَء اللَّ ْوَجْبَت َلـُه، َوَیسِّ
َ
ـذي أ ِرِه الَّ َب َمـزاٰ َثـواٰ

۲
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آیات  پرورندة  و  خدا  سوى  به  مردم  دعوت کنندة  اى  تو  بر  سالم  یاسین»،  آل  بر  «سالم 

جانشین  اى  تو  بر  سالم  او،  دین  مّدبر  و  حاکم  و  خداوند  رحمت  باب  اى  تو  بر  سالم  او، 

ّباِنـيَّ  ـِه َوَر ِعـَي اللَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا داٰ (َسـٰالٌم َعلـٰی آِل َیـس)(۱)، َالسَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا  ـِه َوَدّیـاَن ِدیِنـِه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا بـٰاَب اللَّ آیٰاِتـِه، َالسَّ

ݔ ݑ ݖ  ݔ (۷) ݐ
شیخ بزرگوار جناب طبرسی1 در کتاب «اإلحتجاج» می  گوید: 

از ناحیـۀ مقّدسـۀ حضـرت مهـدی ارواحنـا فـداه ـ پـس از پاسـخ بـه سـؤاالت 
جنـاب محّمـد حمیـری ـ صـادر گردیـد:

 ، ݐ ُ ݓَ ݑْ ݑَ  ِ ݘِ ٰ ݔ ِ ْ
ݘَ
ݐْ  ِ  َ  ، ݐ ُ

ݑِ ْ ݑَ  ِ ِ ْ َ ِ   ِ ݔ ِ َّ ݐِ 
َ ْ َّ  ِ

َّ  ِ ْ ݓِ
 ٰ َ َ ݐ  ݔْ

َ َ  ُ ٰ ّ َ
 ، ݐ ݐُ ِ ݘْ ُ ݔ  ٍ ْ ݑَ ݐْ  َ  ُ ݐُ ݐُّ ݐِ 

ݐْ ݑُ  ٰ ݐَ ݑٌ  ݐ ِ ݓٰ ݑٌ 
ْ

ِ
. ݐَ ݔ ِ ِ ّ  ِ

َّ  ِ ٰ ݓ ِ
: َ ݑَ  ُ َّ  َ ݑ  َ  

ُ ݑُ ݐَ ݐ  ݔْ
َ
َ ݙِ  ِ

َّ   َ
ݐ ݙِ ݓِ   

َ ُّ ݓ َ ݑَّ  ُ ݑُ ْ َ ݘَ ݐَ  ݙِ
به نام خداوند بخشندة مهربان

نه در مورد امر او اندیشه مى کنید، و نه از اولیاى الهى مى پذیرید؛ 
حکمتى است کامل و رسا، ولى بیم دادن ها، براى کسانى که ایمان 
نیاورده اند، فایده اى ندارد؛ سالم بر ما و بر بندگان شایستۀ خداوند.

هر گاه خواستید به واسطۀ ما، به خداوند تعالى و نیز به سوى 
ما توّجه کرده و روى آورید، همان گونه که خداى تعالى فرموده 

است، بگویید:

۱۷۶ 

۱. سورۀ صافات، آیه ۱۳۰.
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تو  بر  سالم  او،  اراده  راهنماى  و  دلیل  و  خدا  حّجت  اى  تو  بر  سالم  او،  حّق  کننده  یارى  و  خداوند 

شب  لحظه هاى  تمام  در  تو  بر  سالم  آن،  مقصود  کنندة  بازگو  و  خداوند  کتاب  کنندة  تالوت  اى 

بر  سالم  زمینش،  در  خدا  (حّجت هاى)  باقى ماندة  اى  تو  بر  سالم  روزت،  بخش هاى  همۀ  در  و 

اى  تو  بر  سالم  داد،  قرار  تأکید  مورد  را  آن  و  گرفت  مردم)  (از  را  آن  که  خداوند  پیمان  و  عهد  اى  تو 

فراگیر،  و  ریزان  دانش  و  برافراشته،  پرچم  اى  تو  بر  سالم  کرد،  ضمانت  را  آن   خدا  که  الهى  وعدة 

بپا  که  وقتى  آن  تو  بر  سالم  نیست،  دروغ  که  وعده اى  اساس  بر  گسترده  رحمت  و  فریادرس،  و 

مى کنى،  (قرآن)  قرائت  که  هنگامى  آن  تو  بر  سالم  مى نشینى،  که  هنگامى  تو  بر  سالم  مى خیزى، 

َدِتِه،  ـِه َوَدِلیـَل ِإراٰ ـَة اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یٰا ُحجَّ ـِه، َالسَّ ـِه َونٰاِصـَر َحقِّ َخِلیَفـَة اللَّ

ـٰالُم َعَلْیَك فـي آنٰاِء  ـِه َوَتْرُجمٰاَنُه، َالسَّ ـٰالُم َعَلْیـَك یٰا تٰاِلـَي ِکتـٰاِب اللَّ َالسَّ

ـٰالُم  ْرِضِه، َالسَّ
َ
ـِه في أ َة اللَّ ـٰالُم َعَلْیَك یـٰا َبِقیَّ ِف َنهـٰاِرَك، َالسَّ ْطـراٰ

َ
َلْیِلـَك َوأ

ـٰالُم َعَلْیـَك یـٰا َوْعـَد  ـَدُه، َالسَّ َخـَذُه َوَوکَّ
َ
ـذي أ ـِه الَّ َعَلْیـَك یـٰا ِمیثـٰاَق اللَّ

َهـا اْلَعَلـُم اْلَمْنُصـوُب، َواْلِعْلـُم  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ـذي َضِمَنـُه، َالسَّ ـِه الَّ اللَّ

ـٰالُم  ِسـَعُة، َوْعـدًا َغْیَر َمْکُذوٍب، َالسَّ ْحَمُة اْلواٰ اْلَمْصُبـوُب، َواْلَغـْوُث َوالرَّ

ـٰالُم َعَلْیـَك ِحیَن  ـٰالُم َعَلْیـَك ِحیـَن َتْقُعُد، َالسَّ َعَلْیـَك ِحیـَن َتُقـوُم، َالسَّ

و آن را بیان مى نمایى، سالم بر تو آن هنگامى که نماز مى گزارى و قنوت مى نمایى، سالم بر تو آن هنگامى 

تو  بر  سالم  مى ستایى،  بزرگى  و  یکتایى  به  را  خدا  که  وقتى  در  تو  بر  سالم  مى کنى،  سجود  و  رکوع  که 

شام  و  مى کنى  صبح  که  هنگامى  آن  تو  بر  سالم  مى کنى،  بخشش  طلب  و  ستایش  و  حمد  که  هنگامى  آن 

مى نمایى، سالم بر تو در شب آن هنگام که همه جا را تاریکى فرا گیرد، و در روز آن هنگام که روشنى اش 

َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ َوَتْقُنـُت،  ُتَصّلـي  ِحیـَن  َعَلْیـَك  ـٰالُم  َالسَّ ـُن،  َوُتَبیِّ َتْقـَرُء 

ـٰالُم َعَلْیَك  ُر، َالسَّ ـُل َوُتَکبِّ ـٰالُم َعَلْیَك ِحیَن ُتَهلِّ ِحیـَن َتْرَکُع َوَتْسـُجُد، َالسَّ

ـٰالُم  ـٰالُم َعَلْیـَك ِحیَن ُتْصِبُح َوُتْمسـي، َالسَّ ِحیـَن َتْحَمـُد َوَتْسـَتْغِفُر، َالسَّ

َهـا  یُّ
َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ هـٰاِر ِإذاٰ َتَجّلـٰی، َالسَّ ْیـِل ِإذاٰ َیْغَشـی َوالنَّ َعَلْیـَك ِفـي اللَّ
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هستى. خداوند  حّجت  تو  که  مى دهم  گواهى  و 

جلوه گر شود، سالم بر تو اى امام مورد اعتماد و اطمینان، سالم بر تو اى جلودار و آرزو شده، سالم بر تو به 

سالم هاى گوناگون و فراگیر.

شریکى  که  یگانه اى  نیست  خداوند  جز  معبودى  مى دهم  شهادت  من  که  مى گیرم  گواه  را  تو  موالیم، 

ندارد، و این که محّمد بنده و فرستادة او است، جز او و اهلش محبوبى وجود ندارد. و تو را گواه مى گیرم 

حّجت  حسن7  امام  و  است،  خداوند  حّجت  مؤمنان،  فرمانرواى  و  امیر  على7  که  من  موالى  اى 

حّجت  باقر7  امام  و  اوست،  حّجت  سّجاد7  امام  و  اوست،  حّجت  حسین7  امام  و  اوست، 

اوست،  حّجت  رضا7  امام  و  اوست،  حّجت  کاظم7  امام  و  اوست،  حّجت  صادق7  امام  و  اوست، 

اوست،  حّجت  عسکرى7  حسن  امام  و  اوست،  حّجت  هادى7  امام  و  اوست،  حّجت  جواد7  امام  و 

شما آغاز و پایان هستید، و رجعت همۀ شما به دنیا حقیقتى است که هیچ تردیدى در آن راه ندارد، در 

آن روزى که ایمان کسى که از پیش ایمان نیاورده یا در ایمانش خیر و بهره اى به دست نیاورده، برایش سودى 

ـٰالُم َعَلْیَك  ُموُل، َالسَّ
ْ
ُم اْلَمأ َها اْلُمَقـدَّ یُّ

َ
ـٰالُم َعَلْیـَك أ ُموُن، َالسَّ

ْ
مـٰاُم اْلَمأ اْالِ

ـٰالِم. السَّ ِمـِع  ِبَجواٰ

یَك  ـُه، َوْحـَدُه ٰال َشـِر ْن ٰال ِإَلـَه ِإّال اللَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ّنـي أ

َ
ُاْشـِهُدَك یـٰا َمـْوٰالَي أ

ْهُلـُه، َوُاْشـِهُدَك 
َ
ـدًا َعْبـُدُه َوَرُسـوُلُه، ٰال َحِبیـَب ِإّال ُهـَو َوأ نَّ ُمَحمَّ

َ
َلـُه، َوأ

ُتُه، َواْلُحَسـْیَن  ُتـُه، َواْلَحَسـَن ُحجَّ ِمیَراْلُمْؤِمِنیـَن ُحجَّ
َ
نَّ َعِلّیـًا أ

َ
یـٰا َمـْوٰالَي أ

ُتـُه، َوَجْعَفَر  َد ْبـَن َعِليٍّ ُحجَّ ُتـُه، َوُمَحمَّ ُتـُه، َوَعِلـيَّ ْبَن اْلُحَسـْیِن ُحجَّ ُحجَّ

ُتُه،  ُتُه، َوَعِليَّ ْبَن ُموسـٰی ُحجَّ ُتُه، َوُموسـٰی ْبَن َجْعَفـٍر ُحجَّ ٍد ُحجَّ ْبـَن ُمَحمَّ

ُتُه، َواْلَحَسـَن ْبَن َعِليٍّ  ـٍد ُحجَّ ُتـُه، َوَعِليَّ ْبَن ُمَحمَّ ـَد ْبـَن َعِليٍّ ُحجَّ َوُمَحمَّ

ـِه. ـُة اللَّ نَّـَك ُحجَّ
َ
ْشـَهُد أ

َ
ُتـُه، َوأ ُحجَّ

ْیــَب ِفیهــٰا (َیــْوَم  نَّ َرْجَعَتُکــْم َحــقٌّ ٰال َر
َ
ِخــُر، َوأ  ُل َواْالٰ

 وَّ

ْنُتــُم اْالَ
َ
أ

ــي  ــَبْت ف ْو َکَس
َ
ــُل أ ــْن َقْب ــْت ِم ــْن آَمَن ــْم َتُک ــٰا َل ــًا ِإیمٰاُنه ــُع َنْفس ٰال َیْنَف
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چیزى است که شما از آن راضى باشید، و باطل چیزى است که شما نسبت به آن ناخشنود باشید، و کار خیر، کارى 

ندارد. وبه راستى مرگ، حق، و نکیر و منکر حق هستند، و گواهى مى دهم که پراکنده شدن از قبرها حق و 

برانگیخته شدن موجودات (در روز قیامت) حّق است، و صراط حق است، و مرصاد (و جایگاه مراقبت) حق 

است، و میزان حّق است، و گرد آمدن حّق است، و حساب (روز جزا) حّق است و بهشت و جهّنم حّق است، 

و وعده و بیم نسبت به بهشت و جهنم حّق است.

موالى من، هرکس با شما مخالفت کند، بدبخت، و هرکس از شما فرمانبرى نماید خوشبخت است، پس، تو 

گواه باش بر آنچه تو را گواه گرفتم، که من ارادتمند تو هستم، از دشمنت بیزارم، پس اعتقاد دارم که حق همان 

ــٰا  ــُروُف م ــِخْطُتُموُه، َواْلَمْع ــٰا َس ــُل م ــوُه، َواْلبٰاِط ــٰا َرِضیُتُم ــقُّ م َفاْلَح

ْشــَهُد 
َ
، َوأ نَّ نٰاِکــرًا َو َنِکیــرًا َحــقٌّ

َ
، َو أ نَّ اْلَمــْوَت َحــقٌّ

َ
ِإیمٰاِنهــٰا َخْیــرًا)، َو أ

 ، ، َواْلِمْرصــٰاَد َحــقٌّ َط َحــقٌّ ــراٰ نَّ الصِّ
َ
، َوأ ، َواْلَبْعــَث َحــقٌّ ْشــَر َحــقٌّ نَّ النَّ

َ
أ

 ، ــَة َوالّنــاَر َحقٌّ ، َواْلَجنَّ ، َواْلِحســٰاَب َحــقٌّ ، َواْلَحْشــَر َحــقٌّ َن َحــقٌّ َواْلِمیــزاٰ

. ــقٌّ ــٰا َح ــَد ِبِهم ــَد َواْلَوِعی َواْلَوْع

ــَهْد  ــْم، َفاْش طٰاَعُک
َ
ــْن أ ــِعَد َم ــْم، َوَس ــْن خٰاَلَفُک ــِقَي َم ــْوٰالَي َش ــٰا َم ی

َك،  ــُدوِّ ــْن َع ــريٌء ِم ــَك، َب ــيٌّ َل ــا َوِل ــِه، َوأَن ــَهْدُتَك َعَلْی ْش
َ
ــٰا أ ــٰی م َعل

است که شما دستور بدان داده، و منکر همان است که شما از آن بازداشته اید. پس جان من ایمان به خداى یگانه 

بى شریک دارد، و نیز به فرستاده اش، و به امیر مؤمنان، و به شما (اهل بیت)، اى موالى من، به اّولین تا آخرین شما 

ایمان دارم. و یاریم آماده است براى شما، و دوستى من خالص وتنها براى شماست، خدایا برآورده کن، برآورده کن.

ــَدُه  ــِه َوْح ــٌة ِباللَّ ــُه، َفَنْفســي ُمْؤِمَن ــْم َعْن ــٰا َنَهْیُت ــُر م ــِه، َواْلُمْنَک ــْم ِب َمْرُت
َ
أ

ــْم   ِلُک

 وَّ

َ
ــْوٰالَي، أ ــٰا َم ــْم ی ــَن َوِبُک ِمیِراْلُمْؤِمِنی

َ
ــوِلِه َوِبأ ــُه، َوِبَرُس یَك َل ــِر ٰال َش

تــي خٰاِلَصــٌة َلُکــْم، آِمیــَن آِمیَن. ٌة َلُکــْم، َوَمَودَّ َوآِخرُِکــْم، َوُنْصَرتــي ُمَعــدَّ
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گویا  و  حقیقت،  کنندة  نورانى  و  تاریکى،  روشنى بخش  و  کافران،  نابودکنندة  و  مؤمنان،  سرپرست 

بارالها، از تو مى خواهم و درخواست مى کنم که بر محّمد پیامبر رحمتت، 

و کلمۀ تاّم نورت درود بفرستى، و قلبم را از نور یقین و باور پر گردانى، و سینه ام را از روشنى ایمان، و اندیشه ام 

را از نور و روشنى نّیت ها، و تصمیم و ارادة مرا از نور دانش، و نیرویم را از نور و روشنِى کردار، و زبانم را از 

نور راستگویى، و دینم را از روشنِى بینش ها که از جانب خودت است، و چشمم را از نور هدایت، و گوشم را از 

نور حکمت، و موّدت و دوستى مرا از نور مواالت و دوستى نسبت به حضرت محّمد و آل او، که درود بر ایشان 

باد، ُپر کنى، تا در نتیجه، با حالتى تو را مالقات کنم که به عهد و پیمان تو وفا کرده باشم، و در پایان نیز رحمت 

ستوده، اى  سرپرست،  اى  فراگیرد،  مرا  تو 

در  جانشینت  و  زمینت،  در  تو  حّجت  که  کسى  همان  فرست،  درود  محّمد  بر  بارالها، 

است،  دستورت  به  برانگیخته  و  عدلت،  و  قسط  دارندة  بپا  و  راهت،  به  فراخوان  و  سرزمین هایت، 

هراسان،  و  راه  به  چشم  زمینت،  در  تو  کامل  و  تاّم  کلمۀ  و  راستى،  و  حکمت  به 

ـٍد  ـَي َعلـٰی ُمَحمَّ ْن ُتَصلِّ
َ
ْسـَئُلَك أ

َ
ُهـمَّ ِإّنـي أ للَّ

َ
دعـاى پـس از زیـارت: أ

ْن َتْمـَالَ َقْلبي ُنـوَر اْلَیِقیِن، َوَصـْدري ُنوَر 
َ
َنِبـيِّ َرْحَمِتـَك َوَکِلَمـِة ُنـوِرَك، َوأ

تي ُنـوَر اْلَعَمِل،  ّیـاِت، َوَعْزمـي ُنوَر اْلِعْلـِم، َوُقوَّ یمـٰاِن، َوِفْکـري ُنوَر النِّ اْالِ

ـْدِق، َوِدینـي ُنـوَر اْلَبصٰاِئـِر ِمـْن ِعْنـِدَك، َوَبَصـري ُنوَر  َوِلسـٰاني ُنـوَر الصِّ

ـٍد َوآِلِه  ٰالِة ِلُمَحمَّ تـي ُنـوَر اْلُمـواٰ یـٰاِء، َوَسـْمعي ُنـوَر اْلِحْکَمـِة، َوَمَودَّ الضِّ

ـَیَني  ـی اْلقٰاَك َوَقـْد َوَفْیـُت ِبَعْهـِدَك َوِمیثاِقَك، َفُتَغشِّ ـٰالُم، َحتَّ َعَلْیِهـُم السَّ

َرْحَمَتـَك، یـٰا َوِلـيُّ یـٰا َحِمیُد.

فـي  َوَخِلیَفِتـَك  ْرِضـَك، 
َ
أ فـي  ِتـَك  ُحجَّ ـٍد  ُمَحمَّ َعلـٰی  َصـلِّ  ُهـمَّ  للَّ

َ
أ

ْمـِرَك، َوِليِّ 
َ
ِبـٰالِدَك، َوالّداعـي ِإلٰی َسـِبیِلَك، َواْلقٰاِئـِم ِبِقْسـِطَك، َوالّثاِئِر ِبأ

، َوالّناِطِق  ْلَمـِة، َوُمِنیِر اْلَحـقِّ ـي الظُّ یـَن، َوُمَجلِّ ِر اْلکٰاِفِر اْلُمْؤِمِنیـَن، َوَبـواٰ

ْرِضـَك، َاْلُمْرَتِقـِب اْلخٰاِئِف، 
َ
ِة في أ ـْدِق، َوَکِلَمِتـَك الّتامَّ ِباْلِحْکَمـِة َوالصِّ
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بده. قرار  افراد  این  از  نیز  را  ما  و  کن،  یارى 

مردم،  دیدگان  روشنى  و  هدایت،  نشانۀ  و  نجات،  کشتى  خیرخواه،  سرپرست  و 

زمین  که  کسى  (باألخره)  نابینایى،  و  کورى  کنندة  برطرف  و  گرفت،  تن  بر  عبا  و  پیراهن  که  کسى  بهترین  و 

دارى. توانایى  چیزى  هر  بر  تو  که  راستى  است،  شده  پر  جور  و  ستم  از  که  چنان  مى کند،  پر  داد  و  عدل  از  را 

و  واجب  را  ایشان  از  فرمانبرى  که  اولیایى  همان  فرست.  درود  اولیایت  فرزند  خودت،  ولّى  بر  خدایا،  بار 

و  پاك  را  آنان  و  ساخته  دور  ایشان  وجود  از  را  پلیدى  و  رجس  و  شمردى،  الزم  را  حق شان  و  گردانیدى،  مسّلم 

پاکیزه نمودى. بارالها، او را یارى کن، و به کمک او دینت و دوستانت و دوستانش و پیروانش و یارانش را نیز 

پیش  از  را  او  و  دار،  نگه  و  داده  پناه  آفریدگانت  تمام  شّر  از  و  سرکش،  جفاکار  هر  شّر  از  را  او  الها،  بار 
ِعـْذُه ِمـْن َشـرِّ ُکلِّ بـٰاٍغ َوطـٰاٍغ، َوِمـْن َشـرِّ َجِمیـِع َخْلِقـَك، 

َ
ُهـمَّ أ للَّ

َ
أ

ْبصـٰاِر اْلَورٰی، 
َ
جـٰاِة، َوَعَلـِم اْلُهدٰی، َوُنـوِر أ َواْلَوِلـيِّ الّناِصـِح، َسـِفیَنِة النَّ

اْالَْرَض  َیْمـَالُ  ـذي  َالَّ اْلَعمـٰی،  ـی  َوُمَجلِّ َواْرَتـدٰی،  ـَص  َتَقمَّ َمـْن  َوَخْیـِر 

َعـْدًال َوِقْسـطًا، َکمـٰا ُمِلَئـْت ُظْلمًا َوَجـْورًا، ِإنَّـَك َعلـٰی ُکلِّ َشـْيٍء َقِدیٌر.

ِذیـَن َفَرْضـَت طٰاَعَتُهْم،  ْوِلیٰاِئـَك، َالَّ
َ
ـَك َواْبـِن أ ُهـمَّ َصـلِّ َعلـٰی َوِلیِّ للَّ

َ
أ

ُهمَّ  للَّ
َ
ْرَتُهـْم َتْطِهیـرًا. أ ْجـَس، َوَطهَّ ْذَهْبـَت َعْنُهـُم الرِّ

َ
ُهـْم، َوأ ْوَجْبـَت َحقَّ

َ
َوأ

َوِشـیَعَتُه  ْوِلیٰاَئـُه، 
َ
َوأ ْوِلیٰاَئـَك 

َ
أ ِبـِه  َواْنُصـْر  ِلِدیِنـَك،  ِبـِه  َواْنَتِصـْر  اْنُصـْرُه، 

ِمْنُهـْم. َواْجَعْلنـٰا  ْنصـٰاَرُه، 
َ
َوأ

به  بدى  و  ناخوش آیند  هر  که  این  از  را  او  و  کن،  حفظ  چپ  و  راست  طرف  از  سر،  پشت  از  مبارکش،  روى 

دست  به  را  عدل  و  کن.  حفاظت  را  رسولت  آل  و  رسولت  حفظ،  این  با  و  دار،  نگه اش  برسد  او  قدس  ساحت 

واگذار،  وامى گذارند  را  او  که  کسانى  و  یارى کن،  را  یارانش  و  کن،  تأییدش  یاریت  با  و  آشکارگردان،  او 

َواْحَفْظـُه ِمـْن َبْیِن َیَدْیـِه َوِمْن َخْلِفـِه، َوَعْن َیِمیِنِه َوَعْن ِشـمٰاِلِه، َواْحُرْسـُه 

ْن ُیوَصـَل ِإَلْیـِه ِبُسـوٍء، َواْحَفْظ ِفیِه َرُسـوَلَك َوآَل َرُسـوِلَك، 
َ
َواْمَنْعـُه ِمـْن أ

یـِه، َواْخـُذْل خٰاِذِلیِه،  ْصـِر، َواْنُصـْر نٰاِصِر ـْدُه ِبالنَّ یِّ
َ
ْظِهـْر ِبـِه اْلَعـْدَل، َوأ

َ
َوأ
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۱. احتجاج : ۳۱۶/۲، بحار أالنوار : ۲/۹۴، معادن الحکمة : ۲۹۱/۲ .

درهم  او  دست  به  را  زورگو  کافران  قدرت  تمام  و  مى شکنند)  درهم  اورا  که  را  کسانى  پشت  بشکن  (و 

آن،  مغرب  و  زمین  مشرق  در  باشند،  که  جایى  هر  در  را  ملحدان  همه  و  منافقان  و  کافران  تمام  و  شکن، 

را،  پیامبرت  دین  و  فرما،  داد  و  عدل  از  پر  را  زمین  او  دست  به  و  برسان،  قتل  به  آن،  دریاى  و  آن  خشکى 

شیعیان  و  پیروان  و  مددکاران  و  یاران  از  بارالها،  نیز  مرا  و  گردان.  آشکار  باد،  او  آل  و  او  بر  خدا  درود  که 

آنچه   دشمنان شان،  در  و  دارند؛  آرزو  آنچه  باد،  آنان  بر  سالم  محّمد،  آل  در  بده،  نشان  من  به  و  بده.  قرار  او 

مهربانان. مهربان ترین  اى  بزرگوارى،  و  شکوه  صاحب  اى  کن.  قبول  حقیقى،  معبود  اى  مى ترسند،  آن  از 

َو  اْلُکّفـاَر  ِبـِه  َواْقُتـْل  اْلُکْفـِر،  َجبٰاِبـَرَة  ِبـِه  َواْقِصـْم  قٰاِصِمیـِه]  [َواْقِصـْم 

ِبهٰا،  اْلُمنٰاِفِقیَن َوَجِمیَع اْلُمْلِحِدیَن، َحْیُث کٰاُنوا ِمْن َمشٰاِرِق اْالَْرِض َوَمغٰاِر

ُه  ی اللَّ ـَك َصلَّ ْظِهْر ِبـِه ِدیَن َنِبیِّ
َ
هـٰا َوَبْحِرهـٰا، َواْمَألْ ِبـِه اْالَْرَض َعـْدًال، َوأ َبرِّ

ِرِني 
َ
ْتبٰاِعِه َوِشـیَعِتِه، َوأ

َ
ِنِه، َوأ ْعواٰ

َ
ْنصٰاِرِه َوأ

َ
ُهمَّ ِمْن أ َعَلْیـِه َوآِلـِه، َواْجَعْلِني اللَّ

ِهْم مـٰا َیْحَذُروَن،  ُمُلـوَن، َوفـي َعُدوِّ
ْ
ـٰالُم مٰا َیأ ـٍد َعَلْیِهـُم السَّ فـي آِل ُمَحمَّ

الّراِحِمیـَن.(۱) ْرَحـَم 
َ
أ یـٰا  ِم،  ْکـراٰ َواْالِ اْلَجـٰالِل  َذا  یـٰا  آِمیـَن،  اْلَحـقِّ  ِإَلـَه 

ایـن اسـت آنچـه از نمازهـا، دعاهـا، زیارت هـا و... کـه خداونـد بـه برکـت 
موالیمـان امـام عصـر حضرت بقیـة الّلهـ  که خداوند در فرج شـریف آن حضرت 

تعجیـل فرمایـد ـ توفیـق جمـع آوری و گـردآوری آن را بـه ما مرحمـت فرمود.
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صا  ع و  نا  
     عالوه بر   در تألیف کتاب از این مصادر استفاده شده است:

۱ .:    ّ  
آیة الله سّید محّمد تقی موسوی اصفهانی، مؤّسسة اإلمام المهدی ـ قم

۲ .:    
شیخ خضر بن شالل، تحقیق: شیخ بهجت عّطار، مؤّسسة عاشوراء

۳ .: ّ     ّ  
سّید محّمد کمال محّمد الغالبی، منشورات دارالمحّجة البیضاء ـ بیروت

۴ .:
عالم جلیل احمد بن علّی طبرسی، مکتبة المصطفوی ـ قم 

۵ .:  
عّالمۀ امینی أعلی الله مقامه، نجف األشرف

۶ .: ّ   
مّال محسن فیض کاشانی، منشورات مؤّسسة األعلمی للمطبوعات ـ بیروت

۷ .:   
عالم بزرگوار محّمد بن نعمان العکبری (شیخ مفید)، مکتبة بصیرتی ـ قم

۸ .:  
عماد الدین حسن بن علی طبرسی، تحقیق وتصحیح: ِقسم الکالم ـ مشهد مقّدس

۹ .:  
سّید مرتضی مجتهدی سیستانی، نشر الماس ـ قم .
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۱۰ .:    
سّید کلباسی اصفهانی ؛ تقدیم وتعلیق: شیخ حسین غیب غالمی ـ قم

۱۱ .:(  . )   
بعضی از راویان، منشورات دار الشبستری ـ قم مقّدس، ایران

۱۲ .:  ُ

محّدث کبیر شیخ کلینی، دار الکتب اإلسالمّیة ـ تهران

۱۳ . :  
سید رضی الدین علّی بن طاووس، مؤّسسة األعلمی ـ بیروت

۱۴ .:  
شـجری جرجانـی، تحقیق: محّمد إسـماعیل، دارالنشـر دارالکتـب العلمیة، بیروت 

لبنان

۱۵ .:     
سّید بزرگوار رضی الدین ابن طاووس، تحقیق ونشر: مؤّسسة آل البیت: ـ قم

۱۶ . :7  ّ

عالـم بزرگـوار أحمد بن الحسـن حّر عاملـی، تحقیق: جمال أشـرف، داراألنصارـ  قم

۱۷ .:  
عّالمۀ مجلسی، منشورات مکتبة اإلسالمّیة ـ تهران

۱۸ .:  
عالم بزرگوار شیخ إبراهیم کفعمی، مؤّسسة األعلمی للمطبوعات ـ بیروت

۱۹ .:: ّ    
سّید تاج الدین بن علی بن أحمد حسینی عاملی، مؤّسسة البعثة ـ قم

۲۰ .: ّ  ّ   ّ  
سید بزرگوار محّمد الرضی الرضوی ـ تهران



 
ݓ  

ݐ  

۸۷۳

۲۱ .   ،  
عّالمة مجلسی1، النسخة المصّورة .

۲۲ . :(7   )  
آیة الله حبیب الله کاشـانی، ترجمه وتحقیق: سـّید علی أشـرف، مؤّسسة مدینـ  قم

۲۳ .:     
عبداألمیر قریشی، مترجم إحسان مقّدس، منشورات مرکز تحقیقات للحج

۲۴ .:      
سـّید رضـی الدیـن علـّی بـن طـاووس، ترجمـه: وحیـدی أمیـن، منشـورات عصـر 

ظهـور ـ قـم

۲۵ .:..     
شیخ عبدالله الحسن، منشورات دلیل ما ـ قم 

۲۶ .:   
فرات بن إبراهیم الکوفی، تحقیق: محّمد الکاظم، مؤّسسة طبع ونشر ـ تهران

۲۷ . ::  9  
عّالمه شیخ محّمد تقی ّتستری، تحقیق: علی الّشکرچی، دارالشرافة ـ قم

۲۸ .:  
شیخ بزرگوار صدوق، منشورات مطبعة الحیدرّیة ـ نجف اشرف

۲۹ .: ُ  
سّید رضی الدین علّی بن طاووس، محّقق: جواد قّیومی، مؤّسسة آفاق ـ تهران 

۳۰ .:  ّ

شیخ جلیل خاتون آبادی، چاپ سنگی ـ تهران 

۳۱ .:  ّ

محّدث نوری، منشورات مکتبة اإلسالمّیة ـ تهران 



۸۷۴

۳۲ .:  ّ   ّ  ّ

محّمد حسین اعتمادالسلطنة، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ تهران 

۳۳ .: ّ  
عالم ربانی شیخ جعفر تستری، المطبعة الحیدریة ـ نجف اشرف

۳۴ .:  
عالم جلیل شیخ محمود عراقی، اإلسالمّیة ـ تهران

۳۵ .:   ّ    
محّدث نوری، انتشارات المعارف اإلسالمّیة ـ قم 

۳۶ . :
فقیه محّدث قطب الدین راوندی، تحقیق مؤّسسة اإلمام المهدّی7 ـ قم

۳۷ .:  
محـّدث خبیـر أبـی جعفـر محّمـد بـن جریـر بن رسـتم طبـری، مؤّسسـة البعثـةـ  قم

۳۸ . :    :  ّ  
شیخ توفیق علویة، دارالمتقین والعلوم والطباعة والنشر ـ بیروت

۳۹ .:7   
شـرح ومراجعـة: حسـانی، حیـدر الزرقانی، منشـورات دار مکتبة الهـالل و دارالبحار 

بیروت ـ 

۴۰ .:  
علـّی بـن محّمد بـن علّی بن عبدالصمـد، از علمای قرن۶، انتشـارات انصاریانـ  قم

۴۱ .:  
عّالمۀ مجلسی1، منشورات مسجد مقّدس جمکران ـ قم مقّدس ـ ایران

۴۲ .: ّ   
سّید اجّل محّمد باقر میرداماد، قم 



 
ݓ  

ݐ  

۸۷۵

۴۳ .:      
اللـه  آیـة  کتابخانـه  منشـورات  دامـاد،  مرعشـی  حسـینی  محّمدباقـر  میـر  عّالمـه 

قـم. مرعشـی، 

۴۴ .:  
عّالمۀ مجلسی، االسالمّیة ـ تهران 

۴۵ .:  
سّید احمد مستنبط، مطبعة جدید الغرّی ـ نجف 

۴۶ .:       ّ     
سّید صادق حسینی یزدی، منشورات عّالمه، قم مقّدس، ایران

۴۷ . :7   
تحقیق ونشر: مؤّسسة اإلمام المهدی7 ـ قم

۴۸ .:    
سّید محّمدباقر موّحد أبطحی، مؤّسسة اإلمام المهدی7 ـ قم مقدس.

۴۹ .:   
میرزا محّمدحسین شهرستانی حائری، منشورات مؤّسسة الحسین7 ـ تهران

۵۰ .:  
سّید مرتضی مجتهدی سیستانی، نشر ألماس ـ قم، چاپ اول.

۵۱ .: ّ  
عّالمة شـیخ أحمد بن شـیخ صالح آل طّعان، دار المصطفی9 إلحیاء التراث ـ قم

۵۲ .:   
سّید محّمدباقر موّحد أبطحی، مؤّسسة اإلمام المهدی7 ـ قم مقّدس.

۵۳ .:   
سّید محّمدباقر موّحد أبطحی رحمه الله، مؤّسسة اإلمام المهدی7 ـ قم



۸۷۶

۵۴ .:   
سّید مرتضی مجتهدی سیستانی، نشر ألماس ـ قم، چاپ دوم (با اضافات)

۵۵ .:  ّ

عالم رّبانی أحمد بن فهد حّلی، منشورات مکتبة وجدانی ـ قم

۵۶ .:  
سّید حیدر حسنی کاظمی، دار التعارف للمطبوعات ـ بیروت 

۵۷ .:  
سّید جلیل نقیب عبدالکریم بن طاووس، مطبعة الحیدرّیة ـ نجف أشرف

۵۸ .:  
سّید رضی الدین علّی بن طاووس، منشورات دار اإلسالمّیة ـ بیروت

۵۹ .:  
شـیخ أبـی العّبـاس عبداللـه بن جعفـر حمیـری، منشـورات مؤّسسـة آل البیت: 

قم ـ 

۶۰ .:  
قطـب الدین سـعید بـن هبة الله راوندی، تحقیق: عرفانیان یزدی، نشـر الهادیـ  قم

۶۱ .:  
شیخ جعفر بن محّمد بن قولویه، تحقیق: شیخ جواد قّیومی، نشر الفقاهة ـ قم

۶۲ .:( )    
از نسخ خطی مؤسسه کاشف الغطاء ـ نجف اشرف ـ شماره نسخه ۶۷۰

۶۳ .: ّ  
عالم جلیل السّید علی مدنی، مکتبة النجاح ـ تهران

۶۴ . : ّ     7    
عّالمه شیخ عبدالحسین امینی، منشورات اإلجتهاد ـ قم 



 
ݓ  

ݐ  

۸۷۷

۶۵ .:  ّ  
شیخ وّسام برهان البلداوی: قسم الشؤون الفکرة والثقافة فی العتبة الحسینّیة

۶۶ .:  
شیخ فخر الدین طریحی، مکتب نشر الثقافة اإلسالمّیة ـ تهران

۶۷ .:     
سـّید هبـة اللـه بـن أبـی محّمد موسـوی، مؤّسسـة دائـرة المعـارف اسـالمی ـ تهران

۶۸ .: ّ  ّ     
محّدث قّمی، تحقیق: ولی فاطمی، منشورات موّسسة دارالثقلین ـ قم 

۶۹ .:7     
عالم جلیل شیخ محّمد غروی ـ قم 

۷۰ .:    
عالـم جلیـل جمـال خوانسـاری، ناشـر: دبیرخانـه همایـش بزرگداشـت آقـا حسـین 

خوانسـاریـ  قـم

۷۱ .:     
شیخ عامر کربالیی، تحقیق: شیخ کاظم نزر میاحی، منشورات ذوی القربی ـ قم 

۷۲ . :  
شـیخ أبـو عبداللـه محّمد بن جعفر مشـهدی، تحقیق: جواد قّیومی، نشـر قّیوم ـ قم

۷۳ .:  
شهید اّول، تحقیق: محمود البدری، مؤّسسة المعارف اإلسالمّیة ـ قم 

۷۴ .:  
شیخ اقدم أبی عبدالله محمد بن نعمان، شیخ مفید، مؤّسسة اإلمام المهدّی7ـ  قم 

۷۵ .:  
محّدث نوری، تحقیق مؤّسسة آل البیت: ـ قم



۸۷۸

۷۶ .:
شیخ إبراهیم کفعمی، منشورات مؤّسسة األعلمی ـ بیروت

۷۷ .:  
سّید اجّل رضی الدین علّی بن موسی بن طاووس، مؤّسسة آل البیت: ـ قم

۷۸ .: ّ  
شیخ الطائفة طوسی، مؤّسسة فقه الشیعة ـ بیروت

۷۹ .:  
شیخ محّمد بن فیض کاشانی، مؤّسسة النشر اإلسالمی ـ قم

۸۰ .:  
محّدث قمی، مؤّسسة األعلمی للمطبوعات ـ بیروت

۸۱ . :( )  
مّال محّمد باقر بن محّمد مؤمن سبزواری

۸۲ .: ّ  
آیة الله سّید محسن امین، دارالتعارف للمطبوعات ـ بیروت 

۸۳ .:  
نشـر  مؤّسسـه  رجایـی،  تحقیـق:  عاملـی،  حسـین  بـن  محّمـد  الدیـن  بهـاء  شـیخ 

قـم ـ  اسـالمی 

۸۴ .: ّ  
ابی الفرج اصفهانی، منشورات الشریف الرضی ـ قم

۸۵ .:  
عّالمۀ مجلسی، تصحیح وتحقیق: قاسم ترکی، سید مصطفی موسوی

۸۶ .:  7  
موّفق بن أحمد،أخطب خوارزم، تحقیق: سـماوی، مکتبة ودار الحوراء... ـ بیروت



 
ݓ  

ݐ  

۸۷۹

۸۷ .: ّ  7  
سّید عبدالرّزاق مقّرم، منشورات مؤّسسة الخرسان للمطبوعات ـ بیروت 

۸۸ .:  
شیخ جلیل حسن بن فضل طبرسی، منشورات مؤّسسه نشر اسالمی ـ قم

۸۹ .:7      
سّید محّمد تقی موسوی اصفهانی1، مؤّسسة اإلمام المهدّی7 ـ قم

۹۰ .:7    
محّمد بن علی بن شهرآشوب، تصحیح: محّالتی، منشورات عّالمه ـ قم

۹۱ .:  
عالم جلیل محّمد حسن سمنانی، مکتبة المحمودی ـ تهران

۹۲ .:(7   ) 7   
گروهـی از محققیـن، سـازمان پژوهـش و برنامـه ریـزی آموزشـی، دفتـر انتشـارات 

کمـک آموزشـی ـ تهـران

۹۳ .:  
دکتور لبیب بیضون، منشورات طلیعة النور، قم

۹۴ .:  
سّید رضی الدین علّی بن طاووس، دارالکتب اإلسالمّیة ـ تهران

۹۵ .:  
محّدث نوری، ترجمه سّید یاسین موسوی، منشورات أنوار الهدی ـ قم

۹۶ .:  ُ

عالمی از أعالم قرن ششم، تحقیق: رسول جعفریان، نشر أهل قلم ـ تهران

۹۷ .:7      
محّمدحسن اصطهباناتی، منشورات مولود کعبة ـ قم مقّدس، ایران



۸۸۰

۹۸ .:  
محّدث متبّحر شیخ حّر عاملی، دار احیاء التراث العربی ـ بیروت

۹۹ .: ّ  
محّدث قّمی، إنتشارات نوید ـ طهران 

۱۰۰ .:   ّ  
لـوط بـن یحیـی بـن سـعید (أبـی مخنـف)، تحقیـق: یوسـفی غروی، مؤّسسـه نشـر 

قم  ـ  اسـالمی 

۱۰۱ .:    
محّدث قّمی، انتشارات دهقان ـ تهران

 
 
 
 
 


	
	



