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زیارت ناحیه مقدسه با دستخط منسوب به امام حسن عسکری علیه السالم  ، هجری قمری 1443همزمان با عاشورای حسینی سال 

ر م پدر بزروواتشارات قرآنیوم بازآفرینی و منتشر شد . پیش از این دستخط حضرت امام حسن عسکری علیه السالناز سوی ا

 1204حضرت ولی عصر )عج( با همکاری کتابخانه حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها توسط انتشارات قرآنیوم از روی قرآن شماره 

 استخراج و احیا شده بود

 دارد وجود نام این به زیارت دو. شودمی خوانده آن غیر و عاشورا روز در که( ع)حسین امام هایزیارتنامه از مقدسه ناحیه زیارت

 .است آمده آنها قاتالن و امام یاران نام آن در و دارد نام الشهدا زیارت دیگری و است مشهور ناحیه زیارت یکی که

. یابدیم ادامه ایشان یاران و( ع)حسین امام بر سالم با سپس و شودمی آغاز( ع)اطهار ائمه و الهی پیامبران بر سالم با مشهور، زیارت

 موجودات و عالم تمام شدن عزادار و ایشان مصائب و شهادت شرح قیام، هایزمینه امام، کردار و اوصاف از شرحی به آن، از پس

 .یابدمی پایان خداوند درواه به دعا و ائمه به توسل با زیارت این. پردازدمی آسمانی و زمینی

 .دارد وجود مختلفی نظرات( عج)زمان امام به زیارت دو این انتساب در

 گذارینام علت

 استفاده( ع) معصوم امام به اشاره برای صغری غیبت پایان تا( ع) هادی امام زمان از شیعیان، که است اصطالحی مقدسه ناحیه

 .شودمی نامیده مقدسه ناحیه زیارت است شده نقل( عج) زمان امام خاص نائبان از یکی توسط زیارت این چون .کردندمی

 مشهور یرغ و مشهور ناحیه زیارت



 :است مقدسه ناحیه به منسوب زیارت دو ،(ع)حسین امام هایزیارتنامه میان در

 خشی: است آمده زیر منابع در زیارت این. است رسیده ما دست به( عج) زمان امام خاص نائبان از یکی توسط که مشهور، زیارت. 1

 االمام لمةک المهدویه، الصحیفه الهادیه، الصحیفه المصیبه، رمز الزیاره، و الدعا کتاب االنوار، بحار الکبیر، المزار ،(مخطوط مزار،) مفید

 .السالمعلیه المهدی

 ابو دست به ق2۵2 سال در اصفهانی غالب بن محمد شیخ توسط که است زیارتی است معروف الشهدا زیارت به که دیگر زیارت. 2

 دهآم قاتالنشان نام و( ع) حسین امام یاران از نفر هشتاد میاسا آن در و است رسیده بغدادی نعمان بن عبدالمنعم بن منصور

 تاریخ آن در و است( ع)عسکری حسن امام یا( 2۵4 شهادت( )ع)هادی امام به مربوط صدورش تاریخ به توجه با زیارتنامه این. است

 این متن[ منبع نیازمند.]باشد ورفته صورت تصحیف روایت صدور تاریخ نقل در اینکه مگر بود، نیامده دنیا به( عج)مهدی امام

 .است مدهآ الحسین انصار المصیبه، رمز والزیاره، الدعا کتاب التواریخ، ناسخ عوالم، االنوار، بحار االعمال، اقبال: کتابهای در زیارت

 مشهور ناحیۀ زیارت محتوای و متن

 هللا صفوة آدم علی السالم: »شودمی آغاز درکربال یارانش و( ع)حسین امام بیت، اهل و پیامبران بر درود با مقدسه ناحیه زیارت

 او هایسختی و شدن کشته شرح او، جنگ هایزمینه جنگ، از پیش حسین امام کردار و اوصاف شرح به آن، از پس...« خلیفته من

 .پذیردمی پایان دعا و تبی اهل به توسل با پایان، در. پردازدمی آسمانی و زمینی موجودات و عالم تمام شدن عزادار و یارانش، و

 



 سالم

 مسال خصوصیاتشان از برخی ذکر با کساء اصحاب تکتک بر آن از پس و شده ذکر الهی انبیای از تن 22 نام زیارت این ابتدای در

 انبی اب جوارح و اعضا بر واهی و ایشان عملکرد و فضائل و نام ذکر با واهی( ع)حسین امام بر سالم زیارت این در. است شده داده

 . است آمده آنها بر وارده مصیبت

 . شودمی داده سالم امام همراهان و یاران به بعد بخش در

 امام اجتماعی و دینی جایگاه به اشاره

 شرایط به علم: »شودمی اشاره عاشورا قیام هایعلت از بخشی به و شده بیان او جایگاه و حسین امام از اوصافی بعد بخش در

 و دیافتا راه به دوستان و پیروان و خاندان و فرزندان با کنی، کارزار مخالفان با و برداشته مخالفت پرچم تا اشتواد را تو موجود

 و پلیدی از و نمودی امر معبود از فرمانبری و حدود داشتن پا بر به و خواندی، خداوند سوی به نیکو اندرزهای و پند و حکمت با

 .«کردی بلهمقا ستم و ظلم با و بازداشتی سرکشی

 عاشورا واقعه توصیف

 : است آمده چنین عاشورا روز حوادث از برخی توضیح در قسمت این در

 با و ورفته خشم جدّت و پروردوار بر و شکستند را بیعتت نمودی؛ تأکید دلیل و حجت و بازداشتی خود کار از را آنان آنکه از پس

 تو سوی به را سنگها و تیرها... بازدارند آن به شدن وارد و آب از را تو ددا دستور لشکریانش به ملعون شخص آن و. جنگیدند تو



 وارد تو بر عمیق زخمهای و کردند محاصره را تو سو هر از... وشودند اتنابودی برای را جنایتکارشان هایدست و کردند پرتاب

 تو بر ار بُرّانشان شمشیرهای ستمگران و تازیدند تو بر سمهایشان با اسبها افتادی، زمین بر مجروح اسب از اینکه تا... ساختند

 بر مرش که حالی در: بِمُهنَد ه  لَکَ ذابِحٌ بِید ه ، شَیبِکَ عَلی قابِضٌ نَحرِكَ، عَلی سَیفَهُ مولغٌ وَ صَدرِكَ، عَلی جال سٌ الش ّمرُ وَ...آوردند فرود

 خود یرشمش با را سرت بود، ورفته دستش با را محاسنت و برده فرو تو ولوی زیر وودی بر را شمشیرش و نشسته اتسینه روی

 !برید

 عاشورا از بعد مصیبت توصیف

 بندوان همچون اتخانواده و داشت قرار نیزه فراز بر سرت: »پردازدمی( ع)حسین امام شهادت از پس حوادث به زیارت بخش این

 اندستهایش شدند،می برده پیش پهناور هایدشت و هابیابان در و سوختمی ورما از شانچهره. ورفتند قرار زنجیر و غل در و اسیر

 .«ورداندندمی را آنان بازارها در و آویخته وردن به

 و شتندک را اسالم کشتنت به! ونهکار سرکشان بر وای: »فرمایدمی بیان... و اسالم کشتن با مساوی را ضایعه این( عج)زمان امام

 در و تحریف را قرآن آیات. کردند نابود را ایمان هایپایه و شکستند را احکام و هاسنت. ذاشتندو مهمل و بیهوده را روزه و نماز

 حالل، و حرام االاهلل، الاله اکبر، اهلل تو، رفتن با. »«وردید خیانت حق به و شد رها خدا کتاب... نمودند تالش سخت دشمنی و فساد

 اطلهاب و هابیهودوی آشوبها، ها،ومراهی نفسانی، خواهشهای کفر، دینی،بی بدیل،ت تغییر، تو از پس. رفت میان از تأویل و تنزیل

 .«شد آشکار

 



 هستی در مصیبت این بازتاب

 لشد و شد خاطرآشفته پیامبر: »نشستند وریه و سوز و ماتم به و عزادار هستی، سرتاسر که است نحوی به مصیبت این عظمت

 مقرب گانفرشت. شد زدهمصیبت و سوووار زهرا مادرت تو خاطر به و وفتند تسلیت او به رانپیامب و فرشتگان تو خاطر به و وریست

 آسمان.. .شد پا بر ماتم و عزا مجلس علیین اعلی در برایت و رفتندمی او نزد مؤمنان امیر پدرت به وفتن تسلیت و سووواری برای

 و فرزندانشان و جنیان و ماهیانش، و دریاها و هایش،کرانه و زمین روی بر وسترده هایکوه و دارانش،خزانه و بهشت ساکنانش، و

 . «وریستند تو برای حرم و حل و الحرام مشعر و ابراهیم مقام و خدا خانه

 دعا و پایانی بخش

 .رسدمی پایان به زیارت نماز با و داشته اختصاص مؤمنین سایر و زائر برای دعا و استغفار به زیارت این پایانی بخش

براى امام حسین علیه السالم در روز  ىووید : زیارت دیگر مى« المزار الکبیر»فرماید : نویسندة کتاب  اهلل مى هرحم مجلسى الّمةع

 ایستى و مى عاشورا هست که از ناحیه مقدّسه امام زمان ارواحنا فداه به یکى از نوّاب خویش صادر شده : نزد قبر آن حضرت مى

 . دهد عَلى آدَمَ ص فْوَةِ اللَّه  م نْ خَلیقَت ه  ، و زیارت را مانند آنچه نقل شد ادامه مىوویى : اَلسَّالمُ 

البتّه احتمال دارد که این  .شود که این زیارت به راستى از حضرت مهدى ارواحنا فداه روایت شده است بدین سان روشن مى

 مرتضى اعلى اللَّه مقامه نیز همین اعتقاد را داشته استزیارت به روز عاشورا اختصاص نداشته باشد ؛ چنان که سیّد 



نویسد: روایت زیارت ناحیه مقدّسه داللتى ندارد که خواندن آن ، به روز عاشورا  آیة اللَّه سیّد احمد مستنبط رحمه اهلل نیز مى

 اختصاص داشته باشد

اهلل روایت کرده است: هر واه خواستى امام حسین علیه ووید: شیخ مفید رحمه  مى« بحار األنوار»عالّمة مجلسى رحمه اهلل در 

 :السالم را در روز عاشورا زیارت کنى ، نزد آن حضرت بایست، و بگو

 بسم اهلل الرمحن الرحمی
ِتِه،  َ ِ َوِخَيَ المُ َعىل َشْیٍث َوِليِّ اهللَّ ِ ِمْن َخلیَقِتِه، َالسَّ المُ َعىل آَدمَ ِصْفَوةِ اهللَّ َالسَّ

المُ َع  المُ َعىل نُوٍح اْْلُجاِب يف َدْعَوتِ َالسَّ ِتِه، َالسَّ ِ ِِبُجَّ المُ ىل ِإْدریَس اْلقاِئمِ هللَّ ِه، َالسَّ
 ُ َجُه اهللَّ المُ َعىل صاِلٍح الَّذي تَوَّ ُعونَِتِه، َالسَّ ِ ِِبَ َعىل ُهوٍد اْْلَْمُدوِد ِمَن اهللَّ



المُ َعىل ِإْبراهمَی الَّذي َحباهُ  َِّتِه، َالسَّ ِبَكراَمِتِه. َالسَّ ُ ِِبُل المُ َعىل ِإاْماعیَ  اهللَّ
 ُ المُ َعىل ِإْسحاَق الَّذي َجَعَ  اهللَّ ِتِه، َالسَّ ُ ِبِذْبٍح َعظمٍی ِمْن َجنَّ الَّذي َفداهُ اهللَّ
ِتِه  ُ َعلَْیِه َبَصَرهُ ِبَرمْحَ المُ َعىل َیْعُقوَب الَّذي َردَّ اهللَّ ِتِه، َالسَّ یَّ ةَ يف ُذرِّ ُبوَّ  ،النُّ
المُ َعىل ُموَسى الَّذي  ُ ِمَن اْْلُبِّ ِبَعَظَمِتِه. َالسَّ المُ َعىل ُیوُسَف الَّذي ََنَّاهُ اهللَّ َالسَّ

ال ِتِه، َالسَّ ُ ِبُنُبوَّ ُه اهللَّ المُ َعىل هاُروَن الَّذي َخصَّ َر َلُه ِبُقْدَرِتِه، َالسَّ ُ اْلَبحْ مُ َعىل َفلَقَ اهللَّ
ُ َعلَْیِه ُشَعْیٍب الَّذي نََصَرهُ ا المُ َعىل داُوَد الَّذي تاَب اهللَّ ِتِه، َالسَّ ُ َعىل ُامَّ  هللَّ

یُّوَب 
َ
المُ َعىل أ ِتِه، َالسَّ نُّ ِبِعزَّ المُ َعىل ُسلَْیماَن الَّذي َذلَّْت َلُه اْْلِ ِمْن َخطیَئِتِه. َالسَّ



 
َ
المُ َعىل ُیونَُس الَّذي أ َِّتِه، َالسَّ ُ ِمْن ِعل ُ َلُه َمْضُموالَّذي َشفاهُ اهللَّ َن ِعَدِتِه، َْنََز اهللَّ

اِبِر  المُ َعىل َزَكِریَّا الصَّ ُ َبْعَد َمْیَتِتِه، َالسَّ ْحیاهُ اهللَّ
َ
المُ َعىل ُعَزْیٍر الَّذي أ  يف َالسَّ

 ِ المُ َعىل عیسى ُروِح اهللَّ ُ ِبَشهاَدِتِه، َالسَّ ْزَلَفُه اهللَّ
َ
المُ َعىل ََيَْيَ الَّذي أ َنِتِه، َالسَّ  ِِمْ

مَِياْْلُْؤِمننَي َعلِ 
َ
المُ َعىل أ ِ َوِصْفَوِتِه، َالسَّ ٍد َحبیِب اهللَّ المُ َعىل ُِمَمَّ يِّ َوَكِلَمِتِه. َالسَّ

ْهراءِ اْبَنِتِه، اَ  المُ َعىل فاِطَمَة الزَّ ِتِه، َالسَّ ُصوِص ِبُاُخوَّ يب طاِلٍب اْْلَخْ
َ
المُ ْبنِ أ لسَّ

ٍد اْْلََسنِ َوِص  يب ُِمَمَّ
َ
ِ الَّذيَعىل أ

المُ َعىلَ اْْلَُسنيْ بیِه َوَخلیَفِتِه، َالسَّ
َ
ْت  يِّ أ حَ اَمَ

المُ َعىل َمْن َجعَ  ِه َوَعالِنَیِتِه، َالسَّ َ يف ِسرِّ طاَع اهللَّ
َ
المُ َعىل َمْن أ ِتِه، َالسَّ ْهجَ ُ نَْفُسُه ِِبُ َ  اهللَّ



جاَبُة ََتَْت  المُ َعىل َمنِ اْْلِ فاءَ يف تُْرَبِتِه، َالسَّ ِتِه. ُقبَّتِ  الشِّ یَّ ُة ِمْن ُذرِّ ِئمَّ
َ المُ َعىل َمنِ اْْ ِه، َالسَّ

المُ َعىلَ ا ، َالسَّ ْوِصیاءِ
َ المُ َعىلَ اْبنِ َسیِِّد اْْ ، َالسَّ نِْبیاءِ

َ ِ اْْ المُ َعىلَ اْبنِ خاَتَ ْبنِ َالسَّ
المُ َع  المُ َعىلَ اْبنِ َخدجَيَة اْلُكْْبى، َالسَّ ، َالسَّ ْهراءِ  اْبنِ ِسْدَرِة ىلَ فاِطَمَة الزَّ

المُ َع  فا. َالسَّ المُ َعىلَ اْبنِ َزْمَزمَ َوالصَّ وى، َالسَّ
ْ
المُ َعىلَ اْبنِ َجنَِّة اْْلَأ ىلَ اْْلُْنَتهى، َالسَّ

هْ 
َ
ْصحاِب أ

َ
المُ َعىل خاِمِس أ ، َالسَّ باءِ المُ َعىلَ اْْلَْهُتوِك اْْلِ ، َالسَّ ماءِ  ِ اْْلَُرمَّ ِ ِبالدِّ

، َالسَّ  المُ َعىل َقتاْلِكساءِ ، َالسَّ َهداءِ المُ َعىل َشهیِد الشُّ ، َالسَّ ی ِ المُ َعىل َغریِب اْلُغَرباءِ
ال ، َالسَّ ماءِ المُ َعىل َمْن َبَكْتُه َمالِئَكُة السَّ ، َالسَّ المُ َعىل ساِكنِ َكْرَبالءَ ، َالسَّ ْدِعیاءِ

َ مُ َعىل اْْ



المُ َعىل . َالسَّ ْزِكیاءُ
َ ُتُه اْْ یَّ المُ َعىل َمناِزِِ اْلَْب َمْن ُذرِّ ، َالسَّ ینِ

اهنِي،  َیْعُسوِب الدي
المُ  جاِت، َالسَّ المُ َعىلَ اْْلُُیوِب اْْلَُضرَّ اداِت، َالسَّ ِة السَّ ِئمَّ

َ المُ َعىلَ اْْ َالسَّ
المُ َعىلَ  المُ َعىلَ النُُّفوِس اْْلُْصَطلَماِت، َالسَّ اِبالِت، َالسَّ فاِه الذَّ َعىلَ الشِّ

ْرو
َ المُ َعىلَ اْْلُُسواْْ ْجساِد اْلعاِریاِت، َالسَّ

َ المُ َعىلَ اْْ َتلَساِت. َالسَّ خْ ِم اِح اْْلُ
عاِت  ْعضاءِ اْْلَُقطَّ

َ المُ َعىلَ اْْ اِئالِت، َالسَّ ماءِ السَّ المُ َعىلَ الدِّ اِحباِت، َالسَّ ، الشَّ
سْ  المُ َعىلَ النِّ ُؤوِس اْْلُشاالِت، َالسَّ المُ َعىلَ الرُّ المُ َعىل َوةِ اْلباِرزاِت. َالسَّ َالسَّ

المُ َعلَْیكَ َوَعىل  اِهریَن، َالسَّ المُ َعلَْیكَ َوَعىل آباِئكَ الطَّ ِة َربِّ اْلعاَْلنَي، َالسَّ ُحجَّ



المُ َعلَْیكَ َوَعىلَ  یَِّتكَ النَّاِصریَن، َالسَّ المُ َعلَْیكَ َوَعىل ُذرِّ ْبناِئكَ اْْلُْسَتْشَهدیَن، َالسَّ
َ
 أ

خیِه اْْلَال
َ
المُ َعىل أ المُ َعىلَ اْلَقتی ِ اْْلَْظلُوِم، َالسَّ ِئَكِة اْْلُضاِجعنَي، َالسَّ

المُ َعىلَ  غَي. َالسَّ ضیعِ الصَّ
المُ َعىلَ الرَّ المُ َعىل َعِليٍّ اْلَكبَِي، َالسَّ اْْلَْسُموِم، َالسَّ

ةِ اْلَقریَبِة ) َ المُ َعىلَ اْلِعْتْ لیَبِة، َالسَّ ْبداِن السَّ
َ لنَي يفِ اْلَغریَبِة(، َالسَّ اْْ دَّ المُ َعىلَ اْْلُجَ

المُ َعىلَ اْْلَْدُفوننَي ِبال  ْوطاِن، َالسَّ
َ المُ َعىلَ النَّاِزحنَي َعنِ اْْ اْلَفلَواِت، َالسَّ

َتِسِب  حْ المُ َعىلَ اْْلُ ْبداِن، َالسَّ
َ َقِة َعنِ اْْ ُؤوِس اْْلَُفرَّ المُ َعىلَ الرُّ ْكفاٍن. َالسَّ

َ
أ

ا اِك الصَّ َبِة الزَّ ْ المُ َعىلَ ساِكنِ الْتُّ المُ َعىلَ اْْلَْظلُوِم ِبال ناِصٍر، َالسَّ َیِة، ِبِر، َالسَّ



المُ َعىل َمنِ  َرهُ اْْلَلیُ ، َالسَّ المُ َعىل َمْن َطهَّ اِمَیِة. َالسَّ المُ َعىل صاِحِب اْلُقبَِّة السَّ َالسَّ
المُ َعىل َمْن  ئیُ ، َالسَّ َر ِبِه َجْْبَ المُ َعىل َمْن نُِكَتْت ناغاهُ يفِ اْْلَْهِد میكائیُ ، َالسَّ  اْفَتخَ

المُ  ِ َدُمُه، َالسَّ
ْلْ المُ َعىل َمْن ُاریقُ ِبالظُّ المُ َعىل َمْن ُهِتَكْت ُحْرَمُتُه، َالسَّ ُتُه، َالسَّ ِذمَّ
ساِت الرِّ 

ْ
ِع ِبَكأ رَّ المُ َعىلَ اْْلُجَ راِح، َالسَّ َغسَّ ِ ِبَدِم اْْلِ

المُ َعىلَ مَعىلَ اْْلُ اِح، َالسَّ
ْهُ  

َ
المُ َعىل َمْن َدَفَنُه أ وِر يفِ اْلَورى، َالسَّ المُ َعىلَ اْْلَْنحُ اْْلُضاِم اْْلُْسَتباِح، َالسَّ

المُ َعىلَ  المُ َعىلَ اْْلُحامي ِبال ُمعنٍي، َالسَّ المُ َعىلَ اْْلَْقُطوِع اْلَوتنِي، َالسَّ  اْلُقرى. َالسَّ
ْیِب اَْلضیِب، لیِب  الشَّ المُ َعىلَ اْلَبَدِن السَّ یِب، َالسَّ المُ َعىلَ اَْلدِّ الْتَّ ، َالسَّ



المُ  ِس اْْلَْرُفوِع، َالسَّ
ْ
أ المُ َعىلَ الرَّ ْغِر اْْلَْقُروِع ِباْلَقضیِب، َالسَّ المُ َعىلَ التَّ َالسَّ

ئاُب اْلعاِد  ْجساِم اْلعاِرَیِة يفِ اْلَفلَواِت، تَْنَهُشَها الذِّ
َ اُت، َوََتَْتِلُف یَعىلَ اْْ

المُ َعلَْیكَ یا َمْوالَي َوَعىلَ اْْلَالِئَكِة اْْلَْرُفوفنيَ  اِریاُت. َالسَّ باُع الضَّ  ِإَلْیَها السِّ
، َاْلواِردیَن ِلِزیاَر  اِئفنَي ِبَعْرَصِتكَ ، َالطَّ َبِتكَ ْ نَي ِبْتُ ، َاْْلافي المُ َحْوَِ ُقبَِّتكَ ، َالسَّ ِتكَ

ّني َقَصْدُت  المُ َعلَْیكَ َسالمَ  َعلَْیكَ َفإِ . َالسَّ ، َوَرَجْوُت اْلَفْوَز َلَدْیكَ ِإَلْیكَ
، اَ  بَِّتكَ حَ ِ ِِبَ ِب ِإَلى اهللَّ ، َاْْلَُتَقرِّ ِلِص يف ِوالَیِتكَ ، َاْْلُخْ ءِ ِمْن ْلَْبياْلعاِرِف ِِبُْرَمِتكَ

صاِبكَ َمْقُروٌح، َوَدْمُعُه ِعْنَد  ، َسالمَ َمْن َقلُْبُه ِِبُ ْعداِئكَ
َ
 َمْسُفوٌح، ِذْكِركَ  أ



ُفوِف  وِع اْْلَزینِ اْلواِلِه اْْلُْسَتكنِي، َسالمَ َمْن َلْو كاَن َمَعكَ ِبالطُّ َسالمَ اْْلَْفجُ
َ َیَدْیكَ  ُتوِف، َوجاَهَد َبنيْ ُیوِف، َوَبَذَِ ُحشاَشَتُه ُدونَكَ ِللْحُ ، َلَوقاكَ ِبَنْفِسِه َحدَّ السُّ

، َوَفداكَ ِبُروِحِه َوَجَسِدِه َوماِلِه َوَوَلِدِه، َوُروُحُه َونََصَركَ َعىل َمْن َبغى َعلَْیكَ 
ُهوُر، َوعاَقِن َعْن نَْصِركَ  َرتِْنِ الدُّ خَّ

َ
. َفلَِئْن أ ْهِلكَ ِوقاءٌ

َ
ْهلُُه ِْ

َ
، َوأ ِلُروِحكَ ِفداءٌ

ُكْن ِْلَْن حاَرَبكَ ُِماِربًا، َوِْلَْن نََصَب َلكَ اْلَعداَوةَ 
َ
ناِصبًا، مُ  اْْلَْقُدوُر، َوَلمْ أ

 
َ
، َوتَأ ُموِع َدمًا، َحْسَرةً َعلَْیكَ َّ َلكَ َبَدَِ الدُّ ْبِكنيَ

َ ، َوَْ نُْدَبنَّكَ َصباحًا َوَمساءً
َ فًا َفَلَ سُّ

ْكِتیاِب.  ِة اْْلِ ُموَت ِبلَْوَعِة اْْلُصاِب، َوُغصَّ
َ
فًا َحَّتَّ أ ، َوتَلَهُّ َعىل ما َدهاكَ



الةَ  َقْمَت الصَّ
َ
نَّكَ َقْد أ

َ
ْشَهُد أ

َ
َمْرَت ِباْْلَْعُروِف، أ

َ
، َوأ كاةَ ، َوآتَْیَت الزَّ

ْكَت ِبِه  سَّ َ َوما َعَصْیَتُه، َوََتَ َطْعَت اهللَّ
َ
َونََهْیَت َعنِ اْْلُْنَكِر َواْلُعْدواِن، َوأ

ْطفَ 
َ
َنَن، َوأ ْبَتُه، َوَسَنْنَت السُّ ْرَضْیَتُه َوَخشیَتُه، َوراَقْبَتُه َواْسَتجَ

َ
َت الْ َوِِبَْبِلِه َفأ

ْ
، أ َ ِفَتَ

ِ َحقَّ  داِد، َوجاَهْدَت يفِ اهللَّ َت ُسُبَ  السَّ ْوَضحْ
َ
شاِد، َوأ َوَدَعْوَت ِإَلى الرَّ

ُ َعلَْیِه َوآِلِه تاِبعًا، َوِلَقْوِِ  ٍد َصىلَّ اهللَّ كَ ُِمَمَّ ِ طاِئعًا، َوِْلَدِّ هاِد. َوُكْنَت هللَّ اْْلِ
خیكَ ُمساِرع

َ
بیكَ ساِمَعًا، َو ِإلى َوِصیَِّة أ

َ
ینِ راِفعاً أ

ْغیاِن قاِمعًا، ًا، َوِلِعماِد الدي ، َوِللطُّ
اِق ُمكا ِة ناِصحًا، َويف َغَمراِت اْْلَْوِت ساِِبًا، َوِللُْفسَّ مَّ ُ غاةِ ُمقاِرعًا، َوِلالْ ِج َوِللطُّ ِفحًا، َوِِبُجَ



قِّ ناِصرًا، َوِع  ْسالِم َواْْلُْسِلمنَي رامِحًا، َوِللْحَ ِ
ِ قاِئمًا ، َوِلْلْ ینِ ْنَد اْلبَ اهللَّ

الءِ صاِبرًا، َوِللدي
 ، ، َوتَْبُسُط اْلَعْدَِ َوتَْنُشُرهُ كاِلئًا، َوَعْن َحْوَزِتِه ُمراِمیًا. ََتُوُط اْْلُدى َوتَْنُصُرهُ
ریِف  ِّ ِمَن الشَّ ّنِ ُخُذ ِللدَّ

ْ
، َوتَأ ، َوتَُكفُّ اْلعاِبَث َوتَْزُجُرهُ یَن َوتُْظِهُرهُ ، َوتَْنُصُر الدي

ْیتاِم ، َوِعْصمَ  َوتُساوي يفِ 
َ عیِف. ُكْنَت َربیَع اْْ َ اْلَقِويِّ َوالضَّ َة اْْلُْكمِ َبنيْ

نْعاِم، ساِلكًا َطراِئقَ  ْحكاِم، َوَحلیَف اْْلِ
َ ْسالِم، َوَمْعِدَن اْْ ناِم، َوِعزَّ اْْلِ

َ اْْ
، َرِضيَّ  َممِ َّ الذِّ . َويفِ خیكَ

َ
ِة ِْ ، ُمْشِبهًا يفِ اْلَوِصیَّ بیكَ

َ
كَ َوأ ، ظاِهَر ا َجدِّ ِ میَ لشِّ

، َعظمَی  ، َكرمَي اْْلَالِئقِ راِئقِ ، َقومَي الطَّ ِ
ْلَ دًا يفِ الظُّ اْلَكَرِم، ُمَتَهجِّ



تَِب، َكتََي اْْلَناِقِب،  ، َشریَف النََّسِب، ُمنیَف اْْلََسِب، َرفیَع الرُّ واِبقِ السَّ
راِئِب، َجزیَ  اْْلَواِهِب. َحلمٌی َرشیٌد ُمنیٌب   ، َجواٌد َعلمٌی َِمُْموَد الضَّ

ُ َعلَْیِه  ُسوِِ َصىلَّ اهللَّ اهٌ ُمنیٌب، َحبیٌب َمهیٌب. ُكْنَت ِللرَّ وَّ
َ
َشدیٌد، ِإمامٌ َشهیٌد، أ

َتِهدًا، حاِفظًا  اَعِة ُُمْ ِة َعُضدًا، َويفِ الطَّ مَّ ُ َوآِلِه َوَلدًا، َوِللُْقْرآِن َسَندًا، َوِلالْ
ُهوِد، َطویَ  ِللَْعْهِد َواْْلیتاِق، ناِكبًا َعْن ُسبُ  اِق، [ َو[ باِذاًل ِللَْمجْ ُكوِع  ِ الُفسَّ  الرُّ

 ِ
اِح ِ َعْنها، ناِظرًا ِإَلْیها ِبَعنيْ نْیا ُزْهَد الرَّ وِد زاِهدًا يفِ الدُّ جُ َوالسُّ

ُتكَ َعْن زیَنِتها َمْصُروَفٌة،  اْْلُْسَتْوِحشنَي ِمْنها، آماُلكَ َعْنها َمْكُفوَفٌة، َوِِهَّ



ْْلاُظكَ َع 
َ
ِخَرةِ َمْعُروَفٌة. َحَّتَّ َوأ

ِتها َمْطُروَفٌة، َوَرْغَبُتكَ يفِ اْلْ  ِإَذا ْن َبْهجَ
نَْت يف 

َ
تْباَعُه، َوأ

َ
ُ ِقناَعُه، َوَدَعا اْلَغيُّ أ ْسَفَر الُّظْلْ

َ
اْْلَْوُر َمدَّ باَعُه ، َوأ

را حْ اِْلنَي ُمباِیٌن، َجلیُس اْلَبْیِت َواْْلِ كَ قاِطٌن، َوِللظَّ ، ُمْعَتِزٌِ َعنِ ِب َحَرِم َجدِّ
َهواِت، تُْنِكُر اْْلُْنَكَر ِبَقلِْبكَ َوِلساِنكَ َعىل َحَسِب طاَقِتكَ َو  اِت َوالشَّ اللَّذَّ
اَر، َفِسْرَت يف ْن ُُتاِهَد اْلُفجَّ

َ
نْكاِر، َوَلِزَمكَ أ ِ

ُ ِلْلْ َّ اْقَتضاكَ اْلِعْلْ ، ُثُ  ِإْمكاِنكَ
، َوشیَعِتكَ َوَموا هالیكَ

َ
ْوالِدكَ َوأ

َ
َنِة، أ ، َوَصَدْعَت ِباْْلَقِّ َواْلَبیِّ لیكَ

قاَمِة  َمْرَت ِبإِ
َ
ْكَمِة َواْْلَْوِعَظِة اْْلََسَنِة، َوأ ِ ِباْْلِ َوَدَعْوَت ِإَلى اهللَّ



ْغیاِن، َوواَجُهوكَ  اَعِة ِللَْمْعُبوِد، َونََهْیَت َعنِ اْْلَباِئِث َوالطُّ اْْلُُدوِد، َوالطَّ
ِ َواْلُعْدواِن. 

ْلْ ِة ِبالظُّ كیِد اْْلُجَّ
ْ
، َوتَأ ْ َبْعَد اْْلیعاِظ َْلُمْ ، َفَنَكُتوا َفجاَهْدتَُهُ ْ  َعلَْیُهِ

، َوَبَدُؤوكَ ِباْْلَْرِب، َفَتَبتَّ ِلل كَ ُطوا َربَّكَ َوَجدَّ ْسخَ
َ
، َوأ ْعنِ ِذماَمكَ َوَبْیَعَتكَ

طَّ
ْمَت َقْسَطَ  الْ  اِر، َواْقَتحَ ْنَت ُجُنوَد اْلُفجَّ ْرِب، َوَطحَ اِر، ُُماِلدًا ِبِذي ُغبَوالضَّ

َ خاِئٍف َوال خ ِش، َغَيْ
ْ
ْوكَ ثاِبَت اْْلَأ

َ
ا َرأ تاُر. َفلَمَّ نَّكَ َعِليٌّ اْْلُخْ

َ
اٍش، اْلِفقاِر، َكأ

 ، َمَر اللَّعنُي ُجُنوَدهُ
َ
، َوأ ِهمْ ، َوقاتَلُوكَ ِبَكْیِدِهمْ َوَشرِّ نََصُبوا َلكَ َغواِئَ  َمْكِرِهمْ

، َوَرَشُقوكَ َفَمَنُعوكَ اْْلاءَ َوُوُر  ، َوعاَجلُوكَ النِّزاَِ ، َوناَجُزوكَ اْلِقتاَِ وَدهُ



ْصِطالِم، َوَلمْ َیْرَعْوا َلكَ ِذمامًا،  ُكفَّ اْْلِ
َ
، َوَبَسُطوا ِإَلْیكَ أ باِِ

هاِم َوالنِّ ِبالسِّ
نَْت ُمقَ 

َ
، َوأ ْ ِرحاَلكَ ، َونَْهِبُهِ كَ ْوِلیاءَ

َ
ْ أ مٌ يفِ دَّ َوال راَقُبوا فیكَ آثامًا، يف َقْتِلُهِ

ماواِت.  كَ َمالِئَكُة السَّ َبْت ِمْن َصْْبِ ِذیَّاِت، َقْد َعجِ
َ َتِمٌ  ِلَلْ اْْلََبواِت، َوُِمْ

 َ راِح، َوحاُلوا َبْیَنكَ َوَبنيْ ُنوكَ ِباْْلِ ثْخَ
َ
ْحَدُقوا ِبكَ ِمْن ُك ِّ اْْلَهاِت، َوأ

َ
َفأ

َتِسٌب  نَْت ُِمْ
َ
واِح، َوَلمْ َیْبقَ َلكَ ناِصٌر، َوأ َوِتكَ صاِبٌر، تَُذبُّ َعْن ِنسْ الرَّ

ْرِض َجرَيًا، 
َ ، َفَهَوْیَت ِإَلى اْْ ، َحَّتَّ نََكُسوكَ َعْن َجواِدكَ ْوالِدكَ

َ
َوأ

غاةُ ِبَبواِتِرها. َقْد َرَشحَ ِللَْمْوِت  تََطُؤكَ اْْلُُیوُِ ِِبَواِفِرها، َوتَْعلُوكَ الطُّ



نْ  نِْقباِض َواْْلِ ، َواْخَتلََفْت ِباْْلِ اُلكَ َوََيیُنكَ َجبیُنكَ ًا ِبساِط ِشِ ، تُدیُر َطْرفًا َخِفیي
ْسَرَع َفَرُسكَ 

َ
، َوأ هالیكَ

َ
، َوَقْد َشَغلَْت ِبَنْفِسكَ َعْن ُوْلِدكَ َوأ ِإلى َرْحِلكَ َوَبْیِتكَ

ساءُ َجواَدكَ ََمِْزیي  ْیَن النِّ
َ
ا َرأ مًا باِكیًا، َفلَمَّ ْمحِ ًا، شاِردًا، ِإلى ِخیاِمكَ قاِصدًا، ُِمَ

ُعوِر َعىلَ َونَ  ًا، َبَرْزَن ِمَن اْْلُُدوِر، ناِشراِت الشُّ َظْرَن َسْرَجكَ َعلَْیِه َملِْویي
اْْلُُدوِد، الِطماِت اْلُوُجوِه ساِفراٍت، َوِباْلَعوی ِ داِعیاٍت، َوَبْعَد اْلِعزِّ 

، َومُ  ْمُر جاِلٌس َعىل َصْدِركَ ِلٌغ وُمَذلَّالٍت، َو ِإلى َمْصَرِعكَ ُمباِدراٍت. َوالشِّ
َهنَِّدِه، َقْد َسَكَنْت  ، قاِبٌض َعىل َشْیَبِتكَ ِبَیِدِه، ذاِبحٌ َلكَ ِِبُ َسْیَفُه َعىل ََنِْركَ



ْهلُكَ َكاْلَعبیِد، 
َ
َ أ ، َوُسِبِ ُسكَ

ْ
، َوُرِفَع َعىلَ اْلَقناةِ َرأ ْنفاُسكَ

َ
، َوَخِفَیْت أ كَ َحواسُّ

ْقتاِب اْْلَِطیَّ 
َ
ُدوا يفِ اْْلَدیِد، َفْوَق أ ْ َوُصفِّ  َحرُّ اِت، تَلَْفحُ َوُجوَهُهُ

ْ َمْغلُوَلٌة ِإَلى  ْیدیُهِ
َ
اْْلاِجراِت، ُیساُقوَن يفِ اْلَْباري َواْلَفلَواِت، أ

اِق، َلَقْد َقَتلُوا ِبَقتْ  ْسواِق. َفاْلَوْیُ  ِللُْعصاةِ اْلُفسَّ
َ ْ يفِ اْْ ْعناِق، ُیطاُف ِبُهِ

َ ِلكَ اْْ
الةَ  لُوا الصَّ ، َوَعطَّ ْسالمَ ، اْْلِ ْحكامَ

َ َنَن َواْْ ، َونََقُضوا السُّ یامَ َوالصِّ
وا يفِ اْلَبْغِي  لَجُ ُفوا آیاِت اْلُقْرآِن، َوَِهْ َوَهَدُموا َقواِعَد اْْلَياِن، َوَحرَّ
ُ َعلَْیِه َوآِلِه َمْوتُورًا، َوعاَد  ِ َصىلَّ اهللَّ ْصَبحَ َرُسوُِ اهللَّ

َ
َواْلُعْدواِن. َلَقْد أ



َو  ِ َعزَّ ورًا، َوُغوِدَر اْْلَقُّ ِإْذ ُقِهْرَت َمْقُهورًا، َوُفِقَد ِكتاُب اهللَّ َج َّ َمْهجُ
ویُ ، َوَظهَ 

ْ
لیُ ، َوالَتْنزیُ  َوالتَّأ رمُي َوالتَّحْ َر َبْعَدكَ ِبَفْقِدكَ التَّْكبَُي َوالتَّْهلیُ ، َوالتَّحْ
ْهواءُ 

َ ْْلاُد َوالتَّْعطیُ ، َواْْ ضالتَّْغیَُي َوالتَّْبدیُ ، َواْْلِ
َ ُ َواْْ الیُ ، َواْلِفَتَ

ُ َعلَْیِه َوآِلِه، َفَنعاكَ  ُسوِِ َصىلَّ اهللَّ كَ الرَّ باطیُ . َفقامَ ناعیكَ ِعْنَد َقْْبِ َجدِّ
َ  َواْْ

 
َ
، َواْسُتبیحَ أ ِ ُقِتَ  ِسْبُطكَ َوَفتاكَ ، قاِئاًل یا َرُسوَِ اهللَّ ْمعِ اْْلَُطوِِ

ْهلُكَ ِإَلْیِه ِبالدَّ
، َوُسِبیَ  . فَ َومِحاكَ ِتكَ َوَذویكَ َ ُذوُر ِبِعْتْ ، َوَوَقَع اْْلَحْ انَْزَعجَ ْت َبْعَدكَ َذراریكَ

كَ  َعْت ِبكَ ُامُّ ، َوُفجِ نِْبیاءُ
َ اهُ ِبكَ اْْلَالِئَكُة َواْْ ، َوَعزَّ ، َوَبكى َقلُْبُه اْْلَُهوُِ ُسوُِ  الرَّ



بنَي، تُ  ، َواْخَتلََفْت ُجُنوُد اْْلَالِئَكِة اْْلَُقرَّ ْهراءُ  الزَّ
َ
باكَ أ

َ
ي أ مََياْْلُْؤِمننَي، َعزي

نَي، َوَلَطَمْت َعلَْیكَ اْْلُوُر اْلعنُي، َوَبَكِت  ِّیي ْعال ِعل
َ
ُ يفِ أ َوُاقیَمْت َلكَ اْْلَاَتِ

ْقطاُرها، َواْلِبحاُر َوحیتانُها
َ
انُها، َواْْلِضاُب َوأ ناُن َوُخزَّ انُها، َواْْلِ ماءُ َوُسكَّ ، السَّ

ناُن َوِوْلدانُها ، َواْْلِ ُّ َواْْلِ ، َواْْلَْشَعُر اْْلَرامُ ، َواْلَبْیُت َواْْلَقامُ
ٍد،  ٍد َوآِِ ُِمَمَّ ْرَمِة هَذا اْْلَكاِن اْْلُنیِف، َص ِّ َعىل ُِمَمَّ َّ َفِبحُ للَُّهُ

َ
. أ ْحرامُ

َ َواْْ
 
َ
َّ ِإّني أ للَُّهُ

َ
. أ ْ َة ِبَشفاَعِتُهِ ْدِخلِْنِ اْْلَنَّ

َ
، َوأ ْ ُ  ِإَلْیكَ یا تَ َواْحُشْرّن يف ُزمَرِتُهِ َوسَّ

 ِ ٍد خاَتَ مَّ حَ ْحَكمَ اْْلاِكمنَي، ِِبُ
َ
ْكَرمنَي، َویا أ

َ ْكَرمَ اْْ
َ
ْسَرَع اْْلاِسبنَي، َویا أ

َ
 أ



نَْزِع اْلَبطنِي، 
َ ِه اْْ خیِه َواْبنِ َعمِّ

َ
عنَي، َوِبأ ْْجَ

َ
نَي، َرُسوِلكَ ِإَلى اْلعاَْلنَي أ ِبیي النَّ

م
َ
ِكيِّ َِياْْلُْؤِمننَي، َوِبفاِطَمَة َسیَِّدةِ ِنساءِ اْلعاَْلنَي، َوِباْْلَ َاْلعاِلمِ اْْلَكنِي، َعِليٍّ أ َسنِ الزَّ

ْوالِدِه اْْلَقْ 
َ
ْكَرِم اْْلُْسَتْشَهدیَن، َوِبأ

َ
ِ أ

ِ اْْلَُسنيْ يب َعْبِداهللَّ
َ
ُتولنَي، ِعْصَمِة اْْلُتَّقنَي، َوِبأ

ِتِه اْْلَْظلُومنَي، َوِبَعِليِّ ْبنِ اْْلُ  َ حَ َوِبِعْتْ ِ َزْینِ اْلعاِبدیَن. َوِِبُ
ابنَي، َسنيْ وَّ

َ ِد ْبنِ َعِليٍّ ِقْبلَِة اْْ
مَّ

اِدقنَي، َوُموَسى ْبنِ َجْعَفٍر ُمْظِهِر اْلَْباهنَي، َوَعِليِّ  ْصَدِق الصَّ
َ
ٍد أ  َوَجْعَفِر ْبنِ ُِمَمَّ

ِد ْبنِ َعِليٍّ ُقْدَوةِ اْْلُْهَتدیَن 
، َوُِمَمَّ ینِ

ْزَهِد ، َوَعِليِّ ْبنِ ُِمَ ْبنِ ُموسى ناِصِر الدي
َ
ٍد أ مَّ

عنَي،  ْْجَ
َ
لْقِ أ ِة َعىلَ اْْلَ لَفنَي، َواْْلُجَّ اِهدیَن، َواْْلََسنِ ْبنِ َعِليٍّ واِرِث اْْلُْسَتخْ الزَّ



َعلَِن يفِ  ْن َُتْ
َ
یَن، آِِ طه َویس، َوأ َبري

َ اِدقنَي اْْ ٍد، َالصَّ ٍد َوآِِ ُِمَمَّ ْن تَُصلَِّي َعىل ُِمَمَّ
َ
 أ

َّ اْكُتبْ اْلقِ  للَُّهُ
َ
ِمننَي اْْلُْطَمِئنينَي اْلفاِئزیَن اْلَفِرحنَي اْْلُْسَتْبِشریَن. أ ِن يفِ یاَمِة ِمَن اْلْ

ِخریَن، َوانُْصْرّن َعىلَ  اِْلنَي، َواْجَعْ  لي ِلساَن ِصْدٍق يفِ اْلْ ْقِن ِبالصَّ ْْلِ
َ
 اْْلُْسِلمنَي، َوأ

ْقِبْض َواْصِرْف َعِني َمْكَر اْْلاِكریَن، َوااْلباغنَي، َواْكِفِن َكْیَد اْْلاِسدیَن، 
نَي، َمَع ا ِّیي ْعال ِعل

َ
اَدةِ اْْلَیامنِي، يف أ َ السَّ ْع َبْیِن َوَبنيْ اِْلنَي، َواْْجَ ْیِدي الظَّ

َ
لَّذیَن َعِني أ

تِ  اِْلنَي، ِبَرمْحَ َهداءِ َوالصَّ یقنَي، َوالشُّ دي ِبیينَي َوالصِّ ، ِمَن النَّ ْ نَْعْمَت َعلَْیُهِ
َ
 یا كَ أ

َّ ِإّني ُاْقِسمُ َعلَْیكَ ِبَنِبیِّكَ اْْلَْعُصوِم، َوِِبُْكِمكَ  للَُّهُ
َ
امِحنَي. أ ْرَحمَ الرَّ

َ
أ



مامُ  ِد يف َكَنِفِه، َاْْلِ ُتوِم، َونَْهِیكَ اْْلَْكُتوِم، َوِبهَذا اْلَقْْبِ اْْلَلُْموِم، َاْْلَُوسَّ حْ اْْلَ
 
َ
، أ  َعِني َشرَّ ْن تَْكِشَف ما يب ِمَن اْلُغُموِم، َوتَْصِرَف اْْلَْعُصومُ اْْلَْقُتوُِ اْْلَْظلُومُ

ِن ، َوَرضِّ ِّلِْن ِبِنْعَمِتكَ َّ َجل للَُّهُ
َ
ُموِم. أ ُتوِم، َوُُتََيّن ِمَن النَّاِر ذاِت السَّ حْ  اْلَقَدِر اْْلَ

، َوباِعْدّن ِمْن َمْكِركَ َوِنْقَمِتكَ  ْدّن ِِبُوِدكَ َوَكَرِمكَ ، َوتََغمَّ َّ  .ِبِقْسِمكَ للَُّهُ
َ
أ

 ، َج ِ
َ ةِ اْْ ، َواْفَسحْ لي يف ُمدَّ ْدّن يفِ اْلَقْوِِ َواْلَعَم ِ ، َوَسدِّ َل ِ اْعِصْمِن ِمَن الزَّ

َّ صَ  للَُّهُ
َ
. أ َم ِ

َ ْفَضَ  اْْ
َ
واِليَّ َوِبَفْضِلكَ أ ِّْغِن ِِبَ ، َوَبل ْوجاِع َواْلِعلَ ِ

َ ْعِفِن ِمَن اْْ
َ
 ِّ َوأ

ٍد َوآِِ ُِمَمَّ  ِقلِْن َعْتَريتَعىل ُِمَمَّ
َ
يت، َوأ ْس ُكْرَبيت، ٍد، َواْقَبْ  تَْوَبيت، َواْرَحمْ َعْْبَ ، َونَفِّ



َّ التََدْع لي يف هَذا اْْلَْشَهِد  للَُّهُ
َ
يت. أ یَّ ْصِلحْ لي يف ُذرِّ

َ
َواْغِفْر لي َخطیَئيت، َوأ

ِم َذنْبًا ِإالي َغَفْرتَُه، َوال َع  حَ ِّ اْْلَُكرَّ ، َواْْلَ مِ ًا ِإالي ْیبًا ِإالي سَ اْْلَُعظَّ تَُه، َوال َغمي ْ ْتَ
ْصلَحْ 

َ
ْرتَُه، َوال َفسادًا ِإالي أ َتُه، َوال َكَشْفَتُه، َوال ِرْزقًا ِإالي َبَسْطَتُه، َوال جاهًا ِإالي َعمَّ
اًل إِ  ْجَتُه، َوال َِشْ َجْبَتُه، َوال َمضیقًا ِإالي َفرَّ

َ
َّْغَتُه، َوال ُدعاءً ِإالي أ َماًل ِإالي َبل

َ
ْعَتُه، الي أ  َْجَ

ْنَتُه، َوال ِإنْفاق ْرتَُه، َوال ُخلْقًا ِإالي َحسَّ ْمَتُه، َوال مااًل ِإالي َكتَّ َْتَ
َ
ْمرًا ِإالي أ

َ
ًا ِإالي َوال أ

ًا ِإالي  ْرتَُه، َوال َحُسودًا ِإالي َقَمْعَتُه، َوال َعُدوي ْخلَْفَتُه، َوال حااًل ِإالي َعمَّ
َ
أ

ًا إِ  ْرَدْیَتُه، َوال َشري
َ
 أ

َ
ْدنَْیَتُه، َوال الي َكَفْیَتُه، َوال َمَرضًا ِإالي َشَفْیَتُه، َوال َبعیدًا ِإالي أ



َ اْلعاِجلَِة،  ُلكَ َخَيْ
َ
ْسأ
َ
َّ ِإّني أ للَُّهُ

َ
ْعَطْیَتُه. أ

َ
َشْعتًا ِإالي َْلَْمَتُه، َوال ُسؤااًل ِإالي أ

ْغِنِن ِِباَلِلكَ َعنِ اْْلَ 
َ
َّ أ للَُّهُ

َ
ِجلَِة. أ ْن َْجیعِ راِم، َوِبَفْضِلكَ َع َوثَواَب اْلْ

ُلكَ ِعلْمًا ناِفعًا، َوَقلْبًا خاِشعًا َوَیقینًا شاِفیًا، َوَعَماًل ز
َ
ْسأ
َ
َّ ِإّني أ للَُّهُ

َ
ناِم. أ

َ اِكیًا، اْْ
، َوِزْد يف  َّ اْرُزْقِن ُشْكَر ِنْعَمِتكَ َعلَيَّ للَُّهُ

َ
ْجرًا َجزیاًل. أ

َ
َوَصْْبًا َْجیاًل، َوأ

، َواْجَعْ  َقْولي يفِ النَّاِس َمْسُموعًا، َوَعَملي ِعْنَدكَ ِإْحساِنكَ َوَك  َرِمكَ ِإَليَّ
َّ َص ِّ َعىل  للَُّهُ

َ
ي َمْقُموعًا. أ اِت َمْتُبوعًا، َوَعُدوي ثَري يفِ اْْلََيْ

َ
َمْرُفوعًا، َوأ

ْطراِف النَّهاِر، َواْك 
َ
ْی ِ َوأ

َّ ْخیاِر، يف آناءِ الل
َ ٍد اْْ ٍد َوآِِ ُِمَمَّ ِن َشرَّ فِ ُِمَمَّ



ِحلَِّن 
َ
اِر، َوأ ِجْرّن ِمَن النَّ

َ
ْوزاِر، َوأ

َ نُوِب َواْْ ْرّن ِمَن الذُّ ْشراِر، َوَطهِّ
َ اْْ

َ اْْلُْؤِمننَي  َخوايتِ
َ
داَر اْلَقراِر، َواْغِفْر لي َوِْلَمیعِ ِإْخواّن فیكَ َوأ

امِحنيَ  ْرَحمَ الرَّ
َ
ِتكَ یا أ  .َواْْلُْؤِمناِت، ِبَرمْحَ
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َرضنَي السَّ
َ ، َواْْ ْبعِ

ماواِت السَّ  السَّ



 
َ ِتِه. َاْْ ِتِه، َوُخُضوعًا ِلِعزَّ ْعداِئِه، َوتَْكذیبًا ِْلَْن َعَدَِ ِبِه، َو ِإْقرارًا ِلُرُبوِبیَّ

َ
ِْ ُِ وَّ

ِ آِخٍر، َالظَّ  ِخُر ِإلى َغَيْ ، َواْلْ ٍِ
وَّ
َ
ِ أ ، َاْلباِطُن ُدوَن ءٍ ِبُقْدَرِتِه اِهُر َعىل ُك ِّ َشْي ِبَغَيْ

ْوهامُ ُك ِّ َشْي 
َ ءٍ ِبِعلِْمِه َوُلْطِفِه، التَِقُف اْلُعُقوُِ َعىل ُكْنِه َعَظَمِتِه، َوالتُْدِركُ اْْ

ِلعًا َعىلَ الضَّ  ِتِه، ُمطَّ َ َكْیِفیَّ نُْفُس َمعاّنِ
َ ُر اْْ ِتِه، َوالتََتَصوَّ راِئِر، مَحقیَقَة ماِهیَّ اِئِر، عاِرفًا ِبالسَّ

َّ ِإّني ُاْشِهُدكَ َعىل تَْصدیقي  للَُّهُ
َ
ُدوُر. أ ِ َوما َُتِْفي الصُّ

ْعنيُ
َ ُ خاِئَنَة اْْ َیْعْلَ

 ُّ ِبِ نَُّه النَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْنِزَلِتِه، َوِإّني أ ُ َعلَْیِه َوآِلِه، َواَياّن ِبِه، َوِعلْمي ِِبَ َرُسوَلكَ َصىلَّ اهللَّ

ْقراِر  الَّذي نِْبیاءُ ِبِه، َوَدَعْت ِإَلى اْْلِ
َ َرِت اْْ ْكَمُة ِبَفْضِلِه، َوَبشَّ نََطَقِت اْْلِ



ُدونَُه َمْكُتوبًا ِع  ْنَدُهمْ يفِ ِِبا جاءَ ِبِه، َوَحتَّْت َعىل تَْصدیِقِه ِبَقْوِلِه تَعالى )َالَّذي جَيِ
ُمُرُهمْ ِباْْلَْعُروِف َو 

ْ
َْنی ِ َیأ ْ َعنِ اْْلُْنَكِر َوَُيِ ُّ َْلُمُ االتَّْوریِة َواْْلِ یِّباِت َیْنهیُهُ لطَّ

 ) ْ ْغالَِ الَّيت كاَنْت َعلَْیُهِ
َ ْ ِإْصَرُهمْ َواْْ ُ اْْلَباِئَث َوَیَضُع َعْنُهُ مُ َعلَْیُهِ َوَُيَرِّ

، َ نِْبیاءِ اْْلُْصَطَفنيْ
َ ، َوَسیِِّد اْْ ِ

َقلنَيْ ٍد َرُسوِلكَ ِإَلى التَّ خیِه َو  َفَص ِّ َعىل ُِمَمَّ
َ
َعىل أ

ْهراءِ  َبدًا، َوَعىل فاِطَمَة الزَّ
َ
ٍ أ

َذْینِ َلمْ ُیْشِركا ِبكَ َطْرَفَة َعنيْ
ِه اللَّ َواْبنِ َعمِّ

، َصالةً خاِلَدةَ  ِ
ْه ِ اْْلَنَِّة اْْلََسنِ َواْْلَُسنيْ

َ
َسیَِّدةِ ِنساءِ اْلعاَْلنَي. َوَعىل َسیَِّدْي َشباِب أ

واِم، َعَدَد َقْطِر الرِّ  ، الدَّ المُ ْوَرَق السَّ
َ
كاِم ما أ باِِ َواْلْ هاِم، َوِزنََة اْْلِ



ِة  ِئمَّ
َ اِهریَن، َاْْ ، َوَعىل آِلِه الطَّ المُ یاءُ َوالظَّ َواْخَتلََف الضِّ

ٍد َوَعِليٍّ  ٍد َوَجْعَفٍر َوُموسى َوَعِليٍّ َوُِمَمَّ ، َعِليٍّ َوُِمَمَّ ینِ
اِئدیَن َعنِ الدي اْْلُْهَتدیَن،َالذَّ

ُلكَ ِِبَقِّ هَذا َواْْلَ 
َ
ْسأ
َ
َّ ِإّني أ للَُّهُ

َ
ْبِط. أ اِم ِباْلِقْسِط َوُسالَلِة السِّ ِة اْلُقوَّ َسنِ َواْْلُجَّ

، َوثَبا لْقِ ماِم، َفَرجًا َقریبًا، َوَصْْبًا َْجیاًل، َونَْصرًا َعزیزًا، َوِغىًن َعنِ اْْلَ تًا اْْلِ
بًا َمریئًا، َوِرْزقًا واِسعًا َحالاًل، َط  يفِ اْْلُدى، َوالتَّْوفیقَ ِْلا َُتِبُّ َوتَْرضى، یِّ

َح 
َ
ٍة ِمْن أ ِ َكدٍّ َوال نََكٍد َوال ِمنَّ اًل، َصبيًا َصبيًا، ِمْن َغَيْ ًا ساِئغًا، فاِضاًل ُمَفضِّ ٍد، داري

، َوِإذا جاءَ  ْعماءِ ْكَر َعىلَ اْلعاِفَیِة َوالنَّ  َوعاِفَیًة ِمْن ُك ِّ َبالءٍ َوُسْقمٍ َوَمَرٍض، َوالشُّ



َمْرتَنا ُِماِفظنيَ 
َ
ْحَسنِ ما َیُكوُن َلكَ طاَعًة، َعىل ما أ

َ
، َحَّتَّ اْْلَْوُت َفاْقِبْضنا َعىل أ

َّ َص ِّ َعىل  للَُّهُ
َ
امِحنَي. أ ْرَحمَ الرَّ

َ
ِتكَ یا أ عمِی، ِبَرمْحَ َینا ِإلى َجنَّاِت النَّ تَُؤدِّ
نْیا، َو  ْوِحْشِن ِمَن الدُّ

َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِِ ُِمَمَّ نَُّه الُیْوِحُش ُِمَمَّ ، َفإِ ِخَرةِ

نْیا آِنْسِن ِباْلْ  ِمَن الدُّ
، َو  ُة ال َعلَْیكَ َّ َلكَ اْْلُجَّ للَُّهُ

َ
ِخَرةِ ِإالي َرجاُؤكَ . أ

ِإالي َخْوُفكَ ، َوال ُیْؤِنُس ِباْلْ
ِعِني َعىل نَْفِسَي الظَّ 

َ
ٍد َوآِلِه، َوأ ، َفَص ِّ َعىل ُِمَمَّ ِْلَِة اِإَلْیكَ اْْلُْشَتكى ال ِمْنكَ

َّ ِإنَّ اْسِتْغفاري ِإیَّ  للَُّهُ
َ
ْ لي ِباْلعاِفَیِة. أ َ اْلغاِلَبِة ، َواْخِتِ نَا اْلعاِصَیِة، َوَشْهَويتِ

َ
اكَ َوأ

ْسِتْغفاَر َمَع ِعلْمي ِبَسَعِة ِحلِْمكَ تَضْ  ، َوتَْرِكَي اْْلِ ییٌع ِْلَقِّ ُمِصرٌّ َعىل ما َنَهْیَت ِقلَُّة َحیاءٍ



 َّ لل
َ
. أ جاءِ َنُعِنالرَّ ِتكَ ََيْ ، َو ِإنَّ ِعلْمي ِبَسَعِة َرمْحَ ْرُجوكَ

َ
ْن أ

َ
َّ ِإنَّ ُذنُويب تُْؤِیُسِن أ  ُهُ

ْب  ، َوَكذِّ ْق َرجائي َلكَ ٍد، َوَصدِّ ٍد َوآِِ ُِمَمَّ ، َفَص ِّ َعىل ُِمَمَّ ْخشاكَ
َ
ْن أ

َ
أ

ْكَر 
َ ْكَرمَ اْْ

َ
، یا أ ْحَسنِ َظِني ِبكَ

َ
، َوُكْن لي ِعْنَد أ  َخْويف ِمْنكَ

َ
َّ َص ِّ منَي. أ للَُّهُ

ْن  َّ ْكَمِة، َواْجَعلِْن ِمِ نِْطقْ ِلساّن ِباْْلِ
َ
یِّْدّن ِباْلِعْصَمِة، َوأ

َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِِ ُِمَمَّ َعىل ُِمَمَّ

 َّ للَُّهُ
َ
ُّ ِلِرْزِق َغِدِه. أ ُه يف َیْوِمِه، َوالَیُهِ ُ َحظَّ ْمِسِه، َوالَیْغَبَ

َ
َعُه يف أ َیْنَدمُ َعىل ما َضیَّ

، َواْلَفقََي َمنِ اْسَتْغىن ِِبَلِْقكَ َعْنكَ  ِإنَّ   َمنِ اْسَتْغىن ِبكَ َواْفَتَقَر ِإَلْیكَ
َّ
، َفَص ِّ َعىل اْلَغىنِ

ًا ِإالي ِإَلْیكَ  ْن الَیْبُسُط َكفي َّ ، َواْجَعلِْن ِمِ ْغِنِن َعْن َخلِْقكَ ِبكَ
َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِِ ُِمَمَّ . ُِمَمَّ



ِقيَّ مَ  َّ ِإنَّ الشَّ للَُّهُ
َ
ُة، َو ِإْن ُكْنُت أ مْحَ هُ الرَّ ماَمُه التَّْوَبُة، َوَوراءَ

َ
ْن َقَنَط َوأ

، َفهَ  َم ِ
َ ِتكَ َقِويُّ اْْ ّني يف َرمْحَ َملي. ْب لي َضْعَف َع َضعیَف اْلَعَم ِ َفإِ

َ
ةِ أ َملي ِلُقوَّ

ْعَظمُ ِمِني َذنْب
َ
، َوأ ْقسى َقلْبًا ِمِني

َ
نَّ ما يف ِعباِدكَ َمْن ُهَو أ

َ
ُ أ َّ ِإْن ُكْنَت تَْعْلَ للَُّهُ

َ
ًا، أ

ًة َوَعْفوًا، َفیاَمْن  ْوَسُع َرمْحَ
َ
ْعَظمُ ِمْنكَ َطْواًل، َوأ

َ
نَُّه ال َمْولى أ

َ
ُ أ ْعْلَ

َ
ّني أ َفإِ

َمْرتَناُهَو 
َ
َّ ِإنَّكَ أ للَُّهُ

َ
ْوَحَد يف َخطیَئِتِه. أ

َ
ِتِه، ِإْغِفْر ِْلَْن َلْیَس ِبأ ْوَحُد يف َرمْحَ

َ
 أ

ْرَت َفَتعاَمْینا ْرَت َفَتناَسْینا، َوَبصَّ ْرَت َفَعَصْینا، َونََهْیَت َفَما انَْتَهْینا، َوَذكَّ ، َوَحذَّ
ْینا، َوما كاَن ذِلكَ َجزاءَ ِإْحسانِ   َفَتَعدَّ

َ
ُ ِِبا أ ْعْلَ

َ
نَْت أ

َ
ْعلَنَّا كَ ِإَلْینا، َوأ



ٍد، َوال تُؤ ٍد َوآِِ ُِمَمَّ تَْینا، َفَص ِّ َعىل ُِمَمَّ
َ
يت َوما أ

ْ
ْخَْبُ ِِبا نَأ

َ
ْخَفْینا، َوأ

َ
اِخْذنا َوأ

ْسِبْ  
َ
َّ ِإْحساَنكَ ِإَلْینا، َوأ َتِ

َ
نا َونَسینا، َوَهْب َلنا ُحُقوَقكَ َلَدْینا، َوأ

ْ
ْخَطأ

َ
ِِبا أ

ُلكَ ِباْْلَقِّ َر 
َ
ماِم، َونَْسأ یقِ اْْلِ دي ُ  ِإَلْیكَ ِبهَذا الصِّ َّ ِإنَّا نََتَوسَّ للَُّهُ

َ
َتكَ َعلَْینا. أ مْحَ

ِة،  مْحَ ْه ِ َبْیِت الرَّ
َ
َبَوْیِه َعِليٍّ َوفاِطَمَة أ

َ
، َوِْ ِه َرُسوِلكَ الَّذي َجَعلَْتُه َلُه، َوِْلَدِّ
ْزِق الَّذي ِبِه ِقوا نَْت ِإْدراَر الرِّ

َ
ْحواِِ ِعیاِلنا، َفأ

َ
مُ َحیاِتنا، َوَصالُح أ

ْزِق ما َیُكوُن  ُلكَ ِمَن الرِّ
َ
، َوََنُْن نَْسأ َنُع ِمْن ُقْدَرةٍ اْلَكرمُي الَّذي تُْعطي ِمْن َسَعٍة، َوََتْ

ٍد، َواْغ  ٍد َوآِِ ُِمَمَّ َّ َص ِّ َعىل ُِمَمَّ للَُّهُ
َ
. أ ِخَرةِ

نْیا، َوَبالغًا ِلْلْ ْر َلنا فِ َصالحًا ِللدُّ



 ْ ْحیاءِ ِمْنُهُ
َ َوِلواِلَدْینا، َوِْلَمیعِ اْْلُْؤِمننَي َواْْلُْؤِمناِت، َواْْلُْسِلمنَي َواْْلُْسِلماِت، َاْْ

ِخَرةِ َحَسَنًة ، َوِقنا َعذاَب 
نْیا َحَسَنًة َويفِ اْلْ ْمواِت، َوآِتنا يفِ الدُّ

َ َواْْ
اِر    .النَّ

 

 

 

 



دهى و پس از آن که تسبیح حضرت زهرا  نشینى و تشهّد و سالم نماز را انجام مى ده نموده و مىوقتى قنوتت تمام شد، رکوع و سج

  :آلود نموده و چهل بار بگو علیها السالم را وفتى، دو طرف صورتت را خاك

ْكَْبُ »
َ
ُ أ ُ َواهللَّ ِ َوال ِإلَه ِإالَّ اهللَّ ِ َواْْلَْمُد هللَّ  «ُسْبحاَن اهللَّ

لى بخواه که تو را از ارتکاب وناه باز دارد، و از عذاب خود نجات دهد و ببخشد، و توفیق انجام کارهاى نیک که سپس از خداى تعا

ها را عطا کند . آنگاه نزد سر مطهّر بایست و دو رکعت وردد و پذیرش آن شود و باعث جلب رضایت او مى موجب تقرّب به خدا مى

 :به جاى آور و پس از نماز، خود را به روى قبر مطهّر بینداز و آن را ببوس و بگو نماز مانند نمازى که پیش از این وفتیم

ِ َوَبَركاتُُه  ُة اهللَّ المُ َعلَْیُكمْ َوَرمْحَ ، َوالسَّ ُ يف َشَرِفُكمْ  زاَد اهللَّ
المزار »: نویسندة کتاب فرماید  خواهى دعا کن. عالّمة مجلسى رحمه اهلل مى آن واه براى خودت، پدرت، مادرت، و هر کسى که مى

ووید : زیارت دیگرى براى امام حسین علیه السالم در روز عاشورا هست که از ناحیه مقدّسه امام زمان ارواحنا فداه به  مى« الکبیر

 : وویى ایستى و مى یکى از نوّاب خویش صادر شده : نزد قبر آن حضرت مى

ِ ِمْن  المُ َعىل آَدمَ ِصْفَوِة اهللَّ  َخلیَقِتِه َالسَّ



شود که این زیارت به راستى از حضرت مهدى ارواحنا فداه  دهد . بدین سان روشن مى و زیارت را مانند آنچه نقل شد ادامه مى 

روایت شده است. البتّه احتمال دارد که این زیارت به روز عاشورا اختصاص نداشته باشد ؛ چنان که سیّد مرتضى اعلى اللَّه مقامه 

نویسد: روایت زیارت ناحیه مقدّسه داللتى ندارد  اعتقاد را داشته است. آیة اللَّه سیّد احمد مستنبط رحمه اهلل نیز مىنیز همین 

  .که خواندن آن ، به روز عاشورا اختصاص داشته باشد
 

 

 

 

 



 ترجمه

، سالم بر ادریس که براى خدا حجّت  او  سالم بر آدم یارِ مخلص خدا از بینِ آفریدوانش ، درود بر شیث ولىّ خدا و بهترینِ بندوانش

 را بپا داشت ، درود بـر نـوح که دعـایش قرینِ اجابـت بود ، سـالم بر هـود که کمـک و یارىِ خـدا مَـدَد  او بود ، درود بر صـالح که

ـطا نمود ، درود بـر اسمـاعیل کـه خـداوند تاج کـرامت بر سـرش نهاد ، سـالم بر ابراهـیم که خـدا مقـامِ خُلّـت و رفاقـت رابه او ع

خـداوند ذبـحى عظـیم از بهشت را فـداىِ او نمود ، سـالم بر اسحـاق که خـداوند پیامبرى را در نسـل او قـرار داد ، درود بر یعـقوب 

او را از قعـر چاه رهائى  که خـداوند به رحـمت خود بینـائىِ چشـمش را به او بازوـرداند ، سالم بر یوسـف که خـداوند به عظـمت  خود

بخشید ،درود بر موسـى که خـداوند به قدرت  خود دریا را برایـش شـکافت ، سالم بر هـارون که خـداوند پیامبـرى خود را به وى 

بر  اختـصاص داد ، درود بر شعـیب که خدا او را بر اُمّـتش پیـروز نمود ، سالم بر داوود که خداوند از لغزش او دروذشت ، درود

سلیمان که بخاطر شوکتش جنّ به فرمان او درآمد ، سالم بر ایّوب که خداوند او را از بیماریش شفا بخشید ، درود بر یونس که 

خداوند به وعده خود برایش وفا نمود ، سالم بر عُزَیر که خداوند او را پس از مروش به حیات بازوردانید ، درود بر زکریّا که در رنج 

درود بر عیسى روح خدا و کلمه او ، سالم  بود ، سالم بر یحیى که خداوند به سبب شهادت مقام و منزلت  او را باال برد ،و باَل شکیبا 

بر محمّد محبوبِ خدا و یار مخلص او ، درود بر فرمانرواى مؤمنان على بن ابیطالب ، که برادرىِ رسول خدا به وى اختصاص یافت ، 

ول اهلل ، درود بر حسن بن على وصىّ و جانشین پدرش ، سالم بر حسین که جانش را تقدیم نمود ، سالم بر فاطمه زهراء دختر رس

سالم بر آن کسى که در نهان و آشکار خدا را اطاعت نمود ، سالم بر آن کسى که خداوند شفا را در خاك  قبرِ او قرار داد ، سالم بر 

، سالم بر آن کسى که امامان از نسل اویند ، سالم بر فرزند  خاتم پیامبران ،  آن کسى که )محلِّ( اجابت  دعا در زیرِ بارواه اوست

سالم بر فرزند سرور جانشینان ، سالم بر فرزند فاطمه زهراء ، سالم بر فرزند خدیجه کبرى ، سالم بر فرزند سدرة المنتهى ، سالم 

شته به خون ، سالم بر آن که )حُرمَت ( خیمه واهش دریده شد ، بر فرزند جنّة المأوى ، سالم بر فرزند زمزم و صفا ، سالم بر آن آغ



سالم بر پنجمینِ اصحابِ کساء ، سالم بر غریبِ غریبان، سالم بر شهید  شهیدان ، سالم بر مقتولِ دشمنان ، سالم بر ساکنِ کربالء ، 

م اك و مطهّرند ، سالم بر پیشواى دین ، سالسالم بر آن کسى که فرشتگانِ آسمان بر او وریستند ، سالم بر آن کسى که خاندانش پ

بر آن جایگاه هاى براهین و حُجَجِ الهى ، درود بر آن پیشوایانِ سَروَر ، سالم بر آن وریبان هاى چـاك شده ، سالم بر آن لب هاى 

ر آن جسـدهاى عـریان و برهـنه خشکیده ، سـالم بر آن جان هاى مُستأصل و ناچار ، سـالم بر آن ارواحِ )از کالبد( خارج شده ، سالم ب

، سـالم بر آن بدن هاى الغر و نحیف ، سالم بر آن خون هاى جارى ، سالم بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ، سالم بر آن سرهاىِ باال 

) اى حسین بن على ( سالم برتو   ، سالم بر حجّت  پروردوارِ جهانیان، (رفته )بر نیزه ها( ، سالم بر آن بانوانِ بیرون آمده )ازخیمه ها

، سالم بر تو  (و بر پدرانِ پاك و طاه ـرَت ، سالم بر تو و بر فرزندانِ شهیدت ، سالم بر تو و بر خاندانِ یارى دهنده ات )به دین الهى

یر خوارِ ش و بر فرشتگانِ مُالزمِ آرامگاهت ، سالم بر آن کشته مظلوم ، سالم بر برادرِ مسمومش ، سالم بر على اکبر ، سالم بر آن

کوچـک ، سالم بر آن بدن هاى برهـنه شده ، سالم بر آن خانواده اى که نزدیک ) و همراه سَروَرشان ( بودند ، سالم بر آن به خاك 

افتادوان در بیابان ها ، سالم بر آن دور افتادوان از وطن ها ، سالم بر آن دفن شدوـانِ بدون کفن ، سالم بر آن سرهاى جدا شده 

، سالم بر آن حسابگر )اعمالِ خویش براى خدا( و شکیبا ، سالم بر آن مظلومِ بى یاور ، سالم بر آن جاى ورفته در خاك  پاك ، از بدن 

سالم بر صاحـبِ آن باروـاه  عالى رتبه ،سالم بر آن کسى کهربّ جلیل او را پاك و مطهّر وردانید ، سالم بر آن کسى که جبرئیل به او 

سالم بر آن کسى که میکائیل در وهواره با او تکلّم مى نمود ، سالم بر آن کسى که عهد و پیمانش شکسته شد ، مباهات مى نمود ، 

سالم بر آن کسى که پرده حُرمَتش دریده شد ، سالم برآن کسى که خونش به ظلم ریخته شد ، سالم بر آن که با خونِ زخم هایش 

نیزه ها جرعه نوشید ، سالم بر آن مظلومى که خونش مباح وردید ، سالم بر آن  شست و شو داده شد ، سالم بر آن که از جام هاى

که در مأل عام سرش بریده شد ، سالم بر آن که اهل قریه ها دفنش نمودند ، سالم بر آن که شاه رَوش بریده شد ، سالم بر آن 

ك آلوده ، سالم بر آن بدنِ برهنه ، سالم بر آن دندانِ مدافعِ بى یاور ، سالم بر آن مَحاسنِ بخون خضاب شده ، سالم بر آن وونه خا

چوب خورده ، سالم بر آن سرِ باالى نیزه رفته ، سالم بر آن بدن هاى برهنه و عریانى که در بیابان ها )ىِ کربالء( وُرگ هاى تجاوزور 



رد  بارواه تو به آن دندان مى آلودند، و درندوان خونخوار بر و رد  آن مى وشتند ، سالم بر تو اى مو الى من و بر فرشتـگانى که بر وـ 

و در آستانِ تو طواف مى کنند ، و براى زیارت تو وارد مى شوند ، سالم بر تو ، من  پَر مى ک شند ، و اطراف  تُربتـت اجتماع کرده اند ،

آن کسى که به حُرمت  تو آشناست، و در به سوى تو رو آورده ام ، و به رستگارى در پیشگاه تو امید بسته ام ، سالم بر تو ، سالمِ 

والیت و دوستىِ تو مُخلص و بى ریا است ، و به سببِ محبّت و والى تو ، به خدا تقرّب جسته ، و از دشمنانت بیزار است ، سالم کسی 

است  ه و فروتنکه قلبش از مصیبت تو جریحه دار ، و اشکش به هنگام یاد تو جارى است ، سالم کسی که دردناك و غمگین و شیفت

تیزىِ شمشیرها از تو محافظت مى نمود ، و نیمه جانش را به خاطر  ( ، سالم کسی که اور با تو در کربالء مى بود ، با جانش ) دربرابرِ

تو بدست مرگ مى سپرد ، و در رکاب تو جهاد می کرد ، و تو را بر علیه ستمکاران یارى داده ، جان و تن و مال و فرزندش را فداى 

، و مُقدَّرات  اور چه زمانه مرا به تأخیر انداختتو مى نمود ، و جانش فداى جان تو ، و خانواده اش سپر بالىِ اهل بیت تو مى بود ، 

الهى مرا از یارىِ تو بازداشت ، و نبودم تا با آنان که با تو جنگیدند بجنگم ، و با کسانی که با تو اظهار دشمنى کردند خصومت نمایم 

، و به جاى اشک براى تو خون وریه می کنم، از روى حسرت و تأسّف و افسوس بر مصیبت  صبح و شام بر تو مویِه میکنم (ضدرعو)، 

هائى که بر تو وارد شد ، تا جائى که از فرط اندوه  مصیبت ، و غم و غصّه و شدّت  حزن جان سپارم ، وواهى می دهم که تو نماز را بپا 

امر به معروف کردى، و از منکر و عداوت نَهى نمودى ، و اطاعت  خدا کردى و نافرمانى وى ننمودى ، و به داشتى ، و زکات دادى ، و 

خدا و ریسمان او چنگ زدى تا وى را راضى نمودى ، و از وى در خوف و خشیَت بوده نظاره ور ِاو بودى ، و او را اجابت نمودى ، و سنّت 

را خاموش نمودى ، و دعوت به هدایت و استقامت کردى ، و راه هاى صواب و حقّ را  هاى نیکو بوجود آوردى ، و آتش هاى فتنه

روشن و واضح ورداندى ، و در راه خدا بحقّ جهاد نمودى ، و فرمانبردار ِخداوند ، و پیرو جدّت محمّد بن عبداهلل بودى ، و شنواى 

امام حسن بودى ، و رفعت دهنده پایه شرافت  دین ، و خوار و  کالم پدرت على بودى ، و پیشى ویرنده به ) انجامِ ( سفارش برادرت

سرکوب کننده طغیان ، و کوبنده سرکشان ، و خیرخواه و نصیحت ورِ اُمّت بودى ، در هنگامى که در شدائد  مرگ دست و پا می زدى 

ق بودى یارى ورِ ح نده بر اسالم و مسلمین بودى ،، و مبارزه کننده با فاسقان بودى ، و قیام کننده با حُجَج و براهین الهى ، و ترحُّم کن



، در هنگام بالء شکیبا و صابر ، حافظ و مراقب دین ، و مدافع حریم آئین بودى ، ) طریقِ ( هدایت را حفظ نموده یارى می نمودى ، 

یاوه وویان را ) از ادامه راه عدل و داد را وسترش داده و وسعت مى بخشیدى ،دین و آئینِ الهى را یارى نموده آشکار مى نمودى ، 

( بازداشته جلوویرى می کردى ، حقّ ضعیف را از قوى باز می ستاندى ، در قضاوت و داورى بین ضعیف و قوى برابر حُکم می نمودى 

پیمان نیکى و ، تو بهار ِسر سبز ِیتیمان بودى ، نگاهبان و حافظ مردم بودى ، مایه عـزّت و سرافراز اسالم ، معدنِ احکام الهى ، هم 

احسان بودى ، پوینده طریقه جدّ و پدرت و در سفارشات و وصایا همسانِ برادرت بودى ، وفادار به پیمان ها ، داراى سجایاىِ 

پسندیده ، و باجود و کَرَمِ آشکاربودى ، شب زنده دار ) بهعبادت ( در دلِ شبهاىِ تاریک ، معتدل و میانه رو در روشها ، باسجایا و 

کریمانه ، داراى سوابقِ با عظمت و ارزشمند ، داراى نَسَبِ شریف ، و حَسَبِ واال ، با درجات و رتبه هاىِ رفیع و عالى ، مناقب و  اخالقِ

فضائلِ بسیار ، س رِشت ها و طبیعت هاى مورد ستایش ، و با عطایا و مواهبِ بزرگ بودى ، حلیم و صبور ، هدایت شده ، بازوشت 

ا جود و سخاوت ، دانا ، توانا و قاطع ، پیشواى شهید ،بسیار ناالن و وریان در پیشگاه خداوند ، محبوب و با هیبت کننده بسوى خدا ، ب

، و براى امّت  اسالم بازوى توانا  [ بودى ، تو براى پیامبر که درود خدا بر او و آل او باد فرزند ، و براى قرآن پشتوانه ] نجات دهنده

بودى ، تو حافظ  عهد و پیمانِ الهى ، دورى کننده از طُرُقِ فاسقان بودى ، تو آن چه در توان داشتى ) براى ا عالء  ، و در طاعت  حقّ کوشا 

کلمه حقّ ( بذل نمودى ، داراى رکوع و سجود طوالنى بودى ، تو مانند کسی که از دنیا رخت برخواهد بست از آن رووردان بودى ، و 

ت و هراس بسر می برند به آن نگاه میکردى ، آرزوهایت از ) تعلّق به ( دنیا باز داشته شده ، و مانند کسانی که از دنیا در وحش

همّت و کوششت از زیور دنیا رووردانده بود ، دیدوانت از بهجت و سرور دنیا بر بسته ، و اشتیاق و م یلَت به آخرت شهره آفاق است 

لم و سرکشى نقاب از چهره برکشید ، و ضـاللت و ومـراهى پیروان خویش را فرا ، تا آن که جور و ستم دست  تعدّى دراز نمود ، و ظ

ها تخواند ، با آن که تو در حَرَمِ جدّت متوطّن بودى ، و از ستمکاران فاصله ورفته بودى ، وماُلزمِ منزل ومحرابِ عبادت بوده ، و از لذّ

نکَر را با قلب و زبانت انکار مى نمودى ، پس از آن علم و دانشت و شهوات دنیوى کناره ویر بودى ، وبر حسب طاقت و تَوانَت مُ

بنابراین در میان فرزندان و خانواده  ...  اقتضاى انکارِ آشکار نمود ، و بر تو الزم وشت ]الزم نمود[ با بدکاران رویاروى جهاد کنى ،



با حکمت و پند و اندرزِ نیکو )مردم را( بسوىِ خدا فرا ات ، و پیروان و دوستانت روانه شدى ، و حق ّو برهان را آشکار نمودى ، و 

خواندى ، و به برپادارىِ حدود  الهى ، و طاعت  معبود امر نمودى ، و از پلیدى ها و سرکشى نهى فرمودى ، ولى آنها به ستم و دشمنى 

آن ها را به عـذابِ [به آنان ووشزد نمودى  حقّ را ( ) رویاروىِ تو قرار ورفتند ، پس تو نیز با آنان به جهاد برخاستى پس از آن که

الهى تهدید نمودى و حجّت را بر آن ها مؤکّد فرمودى ، ولى عهد و پیمان و بیعت تو را شکستند ، و پروردوارت و جدّت را بخشم 

و آسیا نمودى ، و دروَرد  آوردند و با تو ستیز آغازیدند ، پس تو ، به جهت زد و خورد و پیکار استوار شدى ، و لشکریان فاجر را خورد

و غُبار ِنبرد فرو رفتى ، و چنان با ذوالفقار جنگیدى ، که وویا علىّ مرتضى هستى ، پس چون تو را با قلبى مطمئن ، بدون ترس و 

انش را کریهراس یافتند ، شرورِ مکر و حیله شان را بر تو بر افراشتند و از در ِنیـرنگ و فساد با تو قتال نمودند ، و آن ملعون لش

 فرمان داد ، تا تو را از آب و استفاده آن منع نمودند ،و با تو قتال نمودند ، و به جنگ و مبارزه با تو شتافتند ، و تیرها و خدنگ ها

بسوى تو پرتاب نمودند ، و براى استیصال و ناچار نمودن تو دست دراز کردند ، و حُرمتى براى تو مراعات نکردند ، و از هیچ وناهى 

بارى( تو در وَرد و غُبار هاى )در مورد تو خوددارى ننمودند ، چه در کشتن آن ها دوستانت را ، و چه در غارت اثاثیه خیمه هایت ، 

جنگ پیش تاختى ، و آزار و اذیّت هاى فراوانى تحمّل نمودى ، آن چنان که فرشتگانِ آسمان ها از صبر و شکیبائى تو ، به شگفت 

ز همه طرف به تو هجوم آوردند ، و تو را به سبب زخم ها و جراحت ها ناتوان نمودند ، و راه خالص و رفتن آمدند ، پس دشمنان ا

عمل خویش براى خدا( و صبور بودى ، از زنان و فرزندانت دفاع )بر تو بستند ، تا آن که هیچ یاورى برایت نماند ، ولى تو حسابگر 

سوارى ات سرنگون نمودند ، پس با بدن مجروح بر زمین سقوط کردى ، در حالی که  و حمایت می نمودى ، تا آن که تو را از اسبِ

اسب ها تو را با سُم هاى خویش کوبیدند ، و سرکشان با شمشیرهاى تیزِشان بر فرازت شدند ، پیشانىِ تو به عرقِ مرگ مرطوب 

ى به جانب خ یام و حَرَمَت ورداندى ، در حالی که از شد ، و دستانِ چپ و راستت به باز و بسته شدن در حرکت بود ، پس ووشـه نظر

رووردانده ( به خویش مشـغول بودى ، اسبِ سوارى ات با حال نفرت شتافت ، شیـهه کشان و وریـان ، بجانبِ  ) زنان و فرزندانت

بر او واژوونه یافتند ، از پسِ پرده  و زینِ تو را خیمه ها رو نمود ، پس چون بانوانِ حَرَم اسبِ تیز پاى تو را خوار و زبون بدیدند ،



ها )ىِخیمه( خارج شدند ، درحالی که ویسوان بر وونه ها پراکنده نمودند ، بر صورت ها طپانچه مى زدند و نقاب از چهره ها افکنده 

ان مى شتافتند ، در هم بودند ، و بصداى بلند شیون می زدند ، و از اوجِ عزّت به حضیض ذلّت درافتاده بودند ، و به سوىِ قتلگاه تو

حال ش مرِ ملعون برسینه مبارکت نشسته ، و شمشیر خویش را بر ولـویت سیراب مینمود ، با دستى مَحاسنِ شریفت را در مُشت می 

ر د ف شرد ، ) و با دست دیگر ( با تیغِ آخته اش سر از بدنت جدا مى کرد، تمامِ اعضا و حواسّت از حرکت ایستاد ، نَفَس هاىِ مبارکت

سینه پنهان شد ، و سرِ مقدّست بر نیزه باال رفت ، اهل و عیالت چون برد وان به اسیرى رفتند ، و در غُل و زنجیر آهنین بر فراز 

جهازِ شتران دربند شدند، ورماى )آفتابِ( نیمروز چهره هاشان مى سوزاند ، در صحراها و بیابان ها کشیده می شدند ، دستانشان 

یر شده ، در میان بازارها وردانده می شدند ، اى واى براین سرکشان وناهکار !، چه این که با کُشتنِ تو اسالم را به وَردَن ها زنج

را بدون یاور رها نمودند ، و سُنّت ها و احکام )دین( را از بین برده شکستند ، و پایه هاىِ ایمان را  (کُشتند ، و نماز و روزه )خدا

که درودخدا بر او و » وادىِ( جنایت و عداوت پیش تاختند ، براستى رسولِ خدا )آن را تحریف کرده ، در منهدم نمودند ، و آیات  قر

با شهادت  تو ( تنها ماند ! )یا مظلوم واقع شد( ، و کتاب خداوند  عزّ و جلّ مَتروك وردید ، و آن واه که تو مقهور و مغلوب « ) آل او باد 

واقع شد ، و به فقدانِ تو تکبیرِ خدا و کلمه توحید ، حرام وحاللِ دین، و تنزیل و تأویلِ قرآن وشتى، حقّ و حقیقت مورد  خیانت 

احکام( ، کفر و ا لحاد و بى سرپرستىِ دین ، هوى و هوس ها و ومراهی ها ، فتنه ها )جملگى از ین رفت، و پس از تو تغییر و تبدیلِ 

که رحمت  بى پایانِ خداوندى بر او و آلِ » پیک  مرگ نزد  قبرِ جدّت رسول خدا و باطل ها جملگى )بر صفحه روزوار( ظاهر شد، پس 

ایستاد ، و با اشک  ریزان خبرِ مرگ  تو را به وى داد ، و این وونه وفت که : اى رسولِ خدا ؛ دختر زاده جوانمردت شهید شد « او باد 

ى رفتند ، و وقایع ناووارى به عترت و خانواده ات وارد شد ، پس ) از ، خاندان و حَریمَت مُباح وردید ، پس از تو فرزندانت به اسیر

او  (شنیدنِ این خبر ( رسول خدا مضطرب و پریشان وردید، و قلبِ هراسناکَش بگریست ، و فرشتگان و انبیاء )بخاطـر مصیبت  تو

شد ، و دستـه هاىِ مالئکه مقـرّبین در آمد و شد دردنـاك  ( را تسلـیت و تعـزیت وفـتند، و مادرت زهـراء ) از انـدوه  مصیبـت  تو

بودند ، پـدرت امیرمؤمنـان را تعزیت می وفتند، مجالسِ ماتم و سوووارى براىِ تو در اعال علیّین برپا شد ، و حورالعین به جهت تو 



شهر  ]یه ها ، دریا ها و ماهیانش ، به سر و صورت زدند، )در عزاىِ تو( آسمان و ساکنانش ، بهشت ها و نگـهبانانش ، کوه ها و کوهپا

 بار خدایا مکّه و پایه هایش [ ، فردوس ها و جوانانش ، خانه کعبه و مقام ابراهیم ، و مشعرالحرام ، و حلّ و حَرَم ، جملـگى وریستند ،

و به شفـاعت و وساطت  آن ها مرا ؛ به حُرمت  این مکـانِ رفـیع ، بر محمّد و آلِ او رحـمت فرست ، و مرا در زمره آنان محـشور فرما ، 

اى وداخلِ بهشت وردان ، بار خدایا ؛ من به تو توسّل مى جویم ، اى سریع ترینِ حسابگران ، و ا ى بخشـنده ترینِ کَـریمان ، و ا ى فرمانـر

و پسرعمویش آن بلندپیشانىِ  حـاکمان ، به )حقِّ( محمّد آخرینِ پیامبران، و فرستاده تو بسوىِ تمامِ جهان ها ، و به )حقِّ( برادرش

حقِّ( حسـنِ مجتـبى )حقِّ( فاطمه سـروَرِ بانوانِ جهانیان ، و به )میان پُر ، آن دانشمند  عالى مرتبه ، یعنى علىّ فرمانـرواىِ مؤمنان ، و به 

و به )حقِّ( فرزنـدانِ مقتولش ، و أبی عبداهلل الحسین وـرامی ترینِ شهداء ،  (که پاك و مبرّا و پناهگـاه مُتّقین اسـت ، و به )حقِّ

حقّ( على بن الحسـین زیورِ عابدان ، و به محمّد بن علـى قبـله توبه کنندوان ، و جعفر بن محمّد راستگـوترینِ )خانـواده مظـلومش ، و به 

اُسوه و الگوىِ هدایت صادقان ، و موسى بن جعفر آشکار کننده دالئل و براهین ، و على بن موسى یاورِ دین ، و محمّد بن على 

شونـدوان ، و على بن محمّد زاهـدترینِ پارسایان ، و حسـن بن على وارث  جانشینان ، و حُجّت  خدا بر تمامِ آفریدوان ، این که درود 

ى که )از عذابِ فرستى بر محـمّد و آلِ او ، آن راستـگویانِ نیـکوکار ، هـمان آلِ طه و یس ، و این که مرا در قیامت از کسانى قرار ده

مـرا در زُمـره مسلـمین نگاشته ، و مرا به  (تو( ایمن و با آرامشِ خاطر و رستگار و مسرور و بشارت یافـته اند ، بارخدایا ؛ )نامِ

 ان حفـظ فرماصالـحین ملـحق فرما ، و نامِ مرا بر زبان اُمّت هاى آتیه نیکو قرار ده ، و مـرا بر علـیه ظالمین یارى ده ، و از مکرِ حسـود

، و )نیـز( حیله حیـله وران را از من بروـردان ، و دست ستمـکاران را از مـن )دور( نگهدار ، و بینِ من و آن سـرورانِ با میمنت در 

یکویان ن همراه با کسانی که برآن ها ا نعام فرمودى یعنى پیامبران ، و راستگویانِ در عمل و وفتار ، و شهداء و اعال علیّین جمع بفرما ،

، به رحمتت اى مهربانترینِ مهربانان ، بارخدایا ؛ تو را سووند می دهم به حقّ پیامبرِ معصومت ، و به حقّ حُکمِ حتمى و قطعى ات ، و 

 به حقّ نهىِپ نهانى ات ، و بحقّ این آرامگاهى که )مردم از هرطرف به جهت زیارت( بر او و رد مى آیند ، و این امامِ معصومِ مقتولِ

 مظلوم در جانبِ آن تکیه زده ، این که غم و غصّه ها را از من برطرف فرمائى ، و شُرورِ قضا و قَدَرِ حتمى را از من بروردانى ، و مرا



از آتش )عذابت( که داراى بادهاى سوزان است پناه دهى )و نگاهدارى( ، بارخدایا ؛ مرا بانعمت خود بپوشان )یا بزرگ وردان( ، و 

ود راضى و خوشحال فرما ، و به جود و کَرَمَت مرا بپوشان ، و از مکر و انتقام خود دورَم ساز ، بارخدایا ؛ مرا از لغزش و به عطایاى خ

خطا حفظ فرما ، و در وفتار و کردار به راه صحیح هدایتم فرما ، و در مدّت زندوى ام وسعت ده، و مرا از درد ها و بیماری ها عافیت 

ى و سرورانم برسان و به فضل ) و کَرَمِ ( خویش مرا به باالترینِ آرزوها نائل فرما ، بارخدایا ؛ بر محمّد و آلِ او بخش ، و مرا به موال

م ترحّم نما ، و لغزش مرا چشم پوشى فرما ، و حُزن و اندوه مرا زائل کن ، و چشم اشک  بر و  رحمت فرست و توبه مرا قبول فرما ،

ندان و نسلِ مرا برایم اصالح فرما ، بار خدایا ؛ در این مشهد  واالمقام و در این محلّ ورامى ، برایم وناهم را برمن ببخشاى ، و خا

وامَگُذار وناهى را مگر آن که ببخشى ، و نه عیبى را مگر آن که مستور نمائى، و نه غم و غصّه اى را مگر برطرف فرمائى ، و نه رزقى 

را مگر باقى بدارى ، و نه فسادى را مگر اصـالح فـرمائى ، و نه آرزوئى را مگر نائل کنى ،  را مگر وسترش دهى ، و نه قدر و منزلتى

 و نه دعائى را مگر اجابت فرمائى ، و نه تنگنائى را مگر بگشائى ، و نه امور مُتشتّتى را مگر جمع و برقرار نمائى ، و نه امرى را مگر

، و نه خُلق و صفتى را مگر نیکو وردانى ، و نه انفاقى را مگر جایگزین فرمائى ، و نه تمام فرمائى ، و نه مالى را مگر فراوانى بخشى 

حالى را مگر آباد فرمائى ، و نه حسودى را مگر ذلیل نمائى ، و نه دشمنى را مگر هالك وردانى ، و نه شرّى را مگر منع فرمائى ، و نه 

نزدیک فرمائى ) و در دسترسم قراردهى ( ، و نه تفرّق و اختاللى را مگرجمع  بیماریى را مگر شفا بخشى ، و نه ) امرِ ( دورى را مگر

)و اصالح(نمائى ، و نه خواهشى ]خواسته اى[ را مگر عطا فرمائى ، بار خدایا ؛ من از تو درخواست می کنم خیرِ دنیا و ثوابِ آخرت را 

احسانـت از جمیع خلق بى نیاز فرما، بار خدایا ؛ از تو درخواست ، بار خدایا ؛ مرا به سبب حاللت از حرام مستغنى کن ، و به فضل و 

میکنم دانشى مفید ، قلبى خاشع ، یقینى سالمت بخش ، عملى صالح و پاك ، صبرى زیبا ، و اجرى عظیم را ، بارالها ؛ شکر نعمتت بر 

شنوده نما ، و عمل مرا به نزد خویش باال بَر ، و سنّت  من را روزیَم کن ، و احسان و کَرَمَت بر من زیاد فرما ، و وفته مرا در میان مردم

ى مامباقیمانده مرا در امورِ خیر مورد پیروى قرار ده ، و دشمنم را خوار و ذلیل وردان ، بارخدایا ؛ بر محمّد و آلِ او که نیکانند ، در ت

وناهان و سنگینىِ وِزر و وَبال پاك و مبرّا وردان ، و  کثافات ()لحظات شبانه روز رحمت فرست، و مرا از شرّ بَدان محفوظ بدار ، و از 



عذابت( پناهم ده ، و در سراى جاوید وارد فرما ، و )وناهانِ( مرا و تمامى خواهران و برادران مؤمنِ مرا ببخشاى ، به رحمتت )از آتش 

  .اى مهربانترین مهربانان

در  ، وسوره انبیاء اى آور ، به این ترتیب که در رکعت اول بعد از حمد ، رو به قبله کن و دو رکعت نماز بج پس از تمام شدن زیارت

 : نماز بگو قنوترا بخوان و آنگاه در  سوره حشررکعت دوم بعد از حمد 

هیچ معبودى جز خداوند  شکیبا و کریم نیست ، هیچ خدائى جز خداوند  بزرووار و عظیم نیست ، هیچ معبودى نیست جز خداوندى 

آسمان ها و زمین هاى هفتگانه و موجوداتى که در آن ها و میان آن هاست مى باشد ، )به این توحید معتقدم( برخالف  که پروردوارِ

دشمنانِ حقّ ، و به جهت تکذیب کسانى که به خداوند شرك ورزیدند ، و )به این توحید معتقدم( بخاطر اعتراف نمودن به ربوبیّت 

شرافت وى ، )اوست خدائى که( اوّل است بدون اوّل ، و آخر است تا بى نهایت ، به قدرتش  او ، و خضوع و خشوع در مقابل عزّت و

بر تمام اشیاء غلبه نموده ، و به دانش و لطف و مرحمتش در هر چیز نفوذ کرده ، عقول بشرى بر حقیقت  بزروى او مطّلع نخواهد شد 

کیفیّت  او را هیچ ذهنى تصوّر نمى تواند کرد ، )اوست( مطّلع و آواه بر  ، و اوهام و خیاالت کنه  ذات او را درك نمى کند ، و معانىِ

باطنِ اشخاص ، و آشنا به تمام امورِ پنهان ، خیانت چشم ها و پنهانى دل ها را خبر دارد، بارخدایا ؛ تو را وواه می ویرم که رسولت 

و براستى شهادت می دهم که اوست    آواه به قدر و منزلت  اویم، را تصدیق مى کنم و به او ایمان دارم ، و« صلَّى اهلل علیه و آله »

به  (پیامبرى که حکمت به فضیلت و برترىِ او سخن راند ، و تمامى پیامبران )وذشته( بشارت  )آمدنِ( او را دادند ، و )مردم را

او پیامبرى است( که نام وى » ) فرمائى:  ورویدنِ به دین او دعوت نمودند، و برتصدیقِ او برانگیختند، چنانچه خودت در قرآن می

را در تورات و انجیلِ خودشان نگاشته مى یابند ، او آن ها را به نیکوئى امر مى کند و از زشتى نهى مى فرماید ، نعمت هاى پاك و 

ئى که در ادیان سابق طیّب را برای شان حالل و خبائث و پلیدی ها را بر آن ها حرام و ممنوع می ورداند ، و سنگینى و مشقّت ها

، پس درود فرست بر محمّد فرستاده ات به سوى جنّ و انس ، و سَروَرِ پیامبرانِ « چون زنجیر بروردن آن ها بود همه را برمی دارد 



 رِبروزیده ، و بر برادرش و پسر عمویش، آنانى که هیچگاه به قدرِ چشم بر هم زدنى به تو شرك نورزیدند ، و بر فاطمه زهراء سَروَ

تمامى زنان جهانیان ، و بر دو آقاى جوانان اهل بهشت ، حسن و حسین، درودى جاویدان و همیشگى ، بعدد قطرات باران ها، و 

برگ می دهد ، و روشنى و تاریکىِ شبانه روز در رفت و آمدند ، و برخاندانِ « سالم » همگونِ کوه ها و تپه ها ، تا آن زمان که درخت 

محمد و جعفر و موسى و على و محمد   یشوایان هدایت یافته ، آن ها که از حریم دین و آئین دفاع نمودند ، على وطاهرِ حسین ، آن پ

و على و حسن و حضرت حجّت ، آن که عدل و داد را بر پا می دارد و فرزند  دختر زاده پیامبر است ، بار خدایا ؛ از تو درخواست می 

، و بى نیازى از خالیق را ، و دوام و و پیروزى اى توأم با عزّت را یشى نزدیک را ، و صبرى نیکو را ، کنم بحقِّ این امامِ بزرووا ر، وشا

استمرار در طریـقِ هدایت را ، و توفیق را بر آن چه تو دوست دارى و رضایت تو در آن است ، و روزى اى را که وسیع و حالل و پاك 

تر و پى در پى باشد ، بدون هیچ زحمت و مشقّتى، و خالى از هروونه منّتى از اَحَدى ، و ، و ووارا و ریزان و خوشگوار ، فراوان و بر

)نیز درخواست می کنم( تندرستى از هر بالء و نا خوشى و بیمارى را ، و شکروزارى بر هر عافیت و نعمتى را ، و هنگامى که مرگ ما 

و در حالتى که نگاهبانِ دستورات تو باشیم ، تا آن که ما را به بهشت فرا رسید بر نیکو ترین حالِ طاعت ما را قبض روح فرمائى ، 

هاى پُرنعمت برسانى ، به رحمتت اى مهربان ترینِ مهربانان ، بارخدایا ؛ بر محمّد و آل او رحمت فرست ، و مرا از دنیا در وحشت و 

است، و فقط امید و دلبندى بتو به آخرت انس بخش چرا که فقط خوف تو از دنیا وحشت زا   هراس قرار ده و به آخرت انیس فرما ،

 داست ، بار الها ؛ حجّت و دلیل با تو است نه بر علیه تو ، و شکایت و والیه باید به سوى تو باشد نه از تو ، پس بر محمّد و آل او درو

کارم را با عافیت قرار ده، بار  فرست و مرا بر علیه نفس ستمکار و سرکش خویش ، و بر شهوت غالبِ خودم یارى فرما ، و پایان

خدایا ؛ این کم حیائىِ من است که )از طرفى( درِ خانه تو استغفار می کنم و )از طرف دیگر( بر مناهىِ تو پا فشارى می ورزم ، چنانچه 

 ت( وناهانم مرا از امیدوارىاور استغفار نکنم با این که وسعت حلمِ تو را آواهم ، این تباه نمودنِ حقِّ امیدوارى است ، بارالها ؛ )کثر

به تو مأیوس می کند، و آواهیم به وسعت  رحمت  تو مرا از ترس و هراسِ از تو باز می دارد، پس بر محمّد و آلش رحمت فرما ، و 

سنِ ظنّ امید و دلبندىِم را بخودت پا بر جا نما ، و ترس و وحشت  مرا از خودت تکذیب فرما ، و براى من آن چنان باش که به تو حُ



مؤیَّد فرما ، و زبانم را به حکمت  ( دارم ، اى بخشنده ترینِ کریمان ، بارخدایا ؛ بر محمّد و آل او درود فرست و مرا به حفظ ) از وناه

 وویا فرما ، و مرا از کسانى قرار ده که بر تباهى هاى وذشته خویش ناد م و پشیمانند، و بهره خویش را اکنون ناقص و ضایع نکنند ،

و اهتمام بر روزى فرداىِ خود ننمایند، بارالها ؛ غنىّ آن کسى است که به سبب تو بى نیازى جوید و به سوى تو محتاج باشد ، و فقیر 

و درمانده کسى است که از تو ) رو وردان شده ( به جانب مخلوقت بى نیازى طلبد ، پس رحمت نما بر محمّد و آل او ، و مرا از خَلقِ 

خودت بى نیاز فرما ، و مرا چنان قرار ده که هیچگاه دستى جز بسوى تو دراز نکنم ، بارالها ؛ بدبخت کسى است که خودت به سبب 

با این که توبه و بازوشت فرا راه  او و رحمت تو پشتیبانِ اوست نا امید شود ، اورچه عملِ من ضعیف و سُست است لکن امید  رحمت  

مرا در قبال قوّت امیدم ، بر من ببخشاى ، بارخدایا ؛ اور تو چنان دانى که در میان بندوانت تو در من قوىّ است ، پس ضعف عملِ 

از من سنگدل تر و پروناه تر نیست ، )درعوض( من هم به یقین می دانم که هیچ موال و سرپرستى فضل و عطایش از تو بیشتر 

حمت و مهربانى یگانه اى ، ببخشاى کسى را که در جُرم و نیست ، و رحمت و عفوش از تو وسیع تر نیست ، پس اى کسى که در ر

وناهش تنها و یگانه نیست ، بار خدایا ؛ تو ما را امر فرمودى و ما سرپیچى نمودیم ، و ما را باز داشتى ولى ما دست بر نداشتیم ، ما 

به کورى زدیم ، تو ما را تهدید نمودى ولى ما  را یاد آورى فرمودى ولى ما خود را به فراموشى زدیم ، ما را بینا فرمودى و ما خود را

لیک تو به آنچه ما آشکار و پنهان نمودیم داناترى ، و  از حدّ وذراندیم ، ) آرى ! ( این در مقابل احسان تو بر ما پاداش نیکوئى نبود،

ها و فراموشى ها مان مؤاخذه نفرما ، و به اعمالى که بجا آورده و مى آوریم آواه ترى ، پس رحمت فرما بر محمّد و آلش و ما را برخطا

 وحقوق تو را )که ضایع نمودیم( برما ببخشا ، و احسان و کَرَم خویش بر ما تمام فرما ، و پرده رحمتت بر ما افکن ، بار خدایا ؛ ما به ت

او و جد ّ او رسول خودت و توسّل می جوئیم به سبب این امام راستگو ، و از تو درخواست می کنیم به آن حقّ و حُرمَتى که براى 

براى پدر و مادر او على و فاطمه که اهل بیت  رحمتند قرار دادى ، این که روزى خودت را که قوام زندوى ما به آن وابسته است ، و 

قدرت و  نظام احوال عیال ما در ورو آن است، برما پیاپى فرو ریزى، چرا که توئى آن کریمى که از خزانه وسیعت عطا می کنى ، و با

توانِ خویش ) آن که را بخواهى ( محروم می کنى ، و ما از تو رزقى را خواهانیم که براى دنیاى ما موجب صالح ، و براى آخرت ما رسا 



، و مایه کفاف باشد، بار خدایا ؛ بر محمّد و آلش رحمت فرست ، و ببخشاى ما و والدین ما را ، و جمیع مؤمنین و مؤمنات را ، و تمام 

مین و مسلمات را ، چه آنان که در قید حیات اند و چه آن ها که دروذشته اند ، و در دنیا و آخرت به ما حسنه عطا فرما و ما را مسل

  . حفظ فرما (از عذاب آتش )دوزخ

ندى ، پس از تمام شدن قنوت ، رکوع و سجود و تشهّد و سالم نماز را انجام ده ، پس چون تسبیح حضرت فاطمه زهراء )س( راخوا

 دو طرف صورت را بر خاك بگذار و چهل مرتبه این تسبیحات را بگو : 

 

 

 سُبْحانَ اهللِ وَالْحَمْدُ هللِِ وَ الإِلهَ إِالَّ اهللُ وَاهللُ أَکْبَرُ. 

 

 ه موجوداتخداوند را تسبیح و تمجید می نمایم ، و تمامى ستایش ها براى خدا است ، و هیچ معبودى جز اهلل نیست ، و خداوند از هم

پس از تمام شدن تسبیحات ، دعا کن و از خدا بخواه که تو را از وناهان نگهدارد  ) بزروتر از آن که توصیف شود(. بزرگ تر است 

و از عذاب خود نجات دهد و ببخشد و توفیق عمل نیک کرامت فرماید و اعمال تو را قبول نماید . سپس ) اور در حرم مطهر هستی 

 ح بچسبان و ببوس و بگو : ( خود را به ضری

 

 

 زادَاهللُ فی شَرَف کُمْ ، وَالسَّالمُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اهللِ وَ بَرَکاتُهُ. 



 

 خداوند در عزّت و شرف  شما )اهل بیت( بیفزاید ، و درود و رحمت و برکات  خداوند بر شما باد 

 سپس براى خود و والدین خود و هرکس که خواهى دعا کن. 

 


