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با ترجمه صلوات خاصه امام رضا)ع(زيارت، سالم و صلوات و و دعای بعدازنماز ،ها نامه  ارتيز  

 

(امام هشتم، حضرت امام رضا)ع ارتيز تيفيک  

است که در کتب  یارتیمشهور آن حضرت ز ارتیشده و ز نقل یچند اراتیآن بزرگوار ز یدان که براب
جناب صدوق است منسوب  خیکه از مشا دیمحّمد بن حسن بن ول القدر لیجل خیمعتبر مذکور است و به ش

شده  تی( رواالسالم همیکه از ائمه)عل شود ی( معلوم مهیعل هللا )رحمةهیابن قولو« مزار»اند و از کتاب  کرده
:چنان است که «هیالفق حضرهیمن ال »آن موافق کتاب  تیفیاست و ک  

غسل  یرو رونياز آنکه از خانه ب شيپ ،ی( را در طوس قصد کنالسالم هیقبر امام رضا)عل ارتیز چون
:بگو نیچن یکن یکه غسل م یکن و وقت  

ْر ِلي قَلْبِي ، َواْشَرْح ِلي َصْدِري ، َوأَْجِر َعلٰى ِلسانِي ِمْدَحتََك َوالثهناَء َعلَيَْك ، فَِإنه  اللُّٰهمه  ْرنِي ، َوطَه ِ ةَ َطه ِ هُ ََلقُوه
 إَِل  بَِك . اللُّٰهمه اْجعَلْهُ ِلي َطهُوراً َوِشفاءً 

ساز که  یخودت را بر زبانم جار یرا بگشا و مدح و ثنا ام نهیمرا پا کن و دلم را پاک گردان و س ایخدا

.پاک کننده و شفابخش قرار ده میغسل را برا نیا ایخدا ،جز به تو ستین ییروین  

:ىیگو یم رفتن از خانه رونيدر وقت ب و  

ِ . اللّٰ  بِْسمِ  لُْت عَلَى َّللاّٰ ُ تََوكه ِ ، َحسْبَِي َّللاّٰ ِ ، َو إِلَى ابِْن َرسُوِل َّللاّٰ ِ ، َو إِلَى َّللاّٰ ِ ، َوبِاّٰللّٰ ْهُت ، َو َّللاّٰ ُهمه إِلَيَْك تََوجه
.إِلَيَْك قََصْدُت ، َوَما ِعنْدََك أََرْدتُ   

ل خدا، خدا مرا بس است، بر خدا توکل نمودم؛ خدا و به جانب فرزند رسو ینام خدا و با خدا و به سو به

.تو رو نمودم و به جانب تو قصد کردم و آنچه را نزد توست خواستم یبه سو ایخدا  

:و بگو ستيبر در خانه خود با یرفت رونيب چون  

لْتَنِي ، َوبَِك َوثِقُْت فاََل تَُخي ِبْنِي يَا اللُّٰهمه  ْهُت َوْجِهي ، َوَعلَيَْك َخلهفُْت أَْهِلي َومالِي َوَما َخوه َمْن ََل يَُخي ُِب  إِلَيَْك َوجه
ٍد َواْحفَظْنِي بِِحفِْظكَ  ٍد َوآِل َمُحمه فَِإنههُ ََليَِضيُع َمْن َحفِْظتَ  َمْن أََراَدهُ ، َوََل يَُضي ُِع َمْن َحِفَظهُ ، َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه  

و  یدیتو پشت سر گذاشتم خاندان و مال و آنچه را به من بخش دیتو کردم و به ام یرا به سو میرو ایخدا

را که  یکه هرکه او را قصد کند محرومش نسازد و کس آن یبه تو اعتماد کردم، پس مرا محروم مکن، ا
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ات نگاهدار که هرکه را  یدان محّمد درود فرست و مرا به نگهدارحفظ کرد تباهش نسازد، بر محّمد و خان
.تباه نشود یتو حفظ کرد  

 یکن یکه غسل م یغسل کن و وقت یبرو ارتيبه ز یهرگاه خواستهللا ،  شاء ان یدیبه سالمت رس چون

:وبگ  

ْر ِلي قَلْبِي ، َواْشَرْح ِلي َصْدِري ، َوأَْجِر َعلَٰى ِلسانِي ِمْدَحتََك َوَمَحبهتََك َوالثهناَء َعلَ  اللُّٰهمه  ْرنِي ، َوطَه ِ يَْك ، َطه ِ
ةَ إَِل   بِي َِك ، َوالشهَهاَدةُ َعلَٰى َجِميعِ نَ  سُنهةِ واَم ِدينِي التهسِْليُم ِِلَْمِرَك ، َواَِلت ِباعُ لِ بَِك ، َوقَدْ َعِلْمُت أَنه قِ فَِإنههُ ََلقُوه

.َخلِْقَك ، اللُّٰهمه اْجعَلْهُ ِلي ِشفاًء َونُوراً إِنهَك َعلَٰى كُل ِ َشْيٍء قَِدير    

ساز  یرا بر زبانم جار تیرا بگشا و مدح و محبّت و ثنا ام نهیمرا پاک کن و دلم را پاک گردان و س ایخدا

از  یرویبودن به فرمان تو و پ میمن تسل نیو اساس د هیدانستم که پا نیقیبه  ست،یجز به تو ن ییرویکه ن
من شفا و نور قرار ده که تو  یاغسل را بر نیا ایبر تمام خلق توست؛ خدا یو گواه امبرتیراه و رسم پ

.ییتوانا زیبر هر چ  

خدا  اديو وقار راه برو و دلت به  یبرهنه به آرام یرا بپوش و با پا شيخو یها جامه نيتر زهيپاک پس
ُ أَْکبَرُ »باشد و  ُ »و « َّللاّٰ خود را کوتاه بردار  یها و گام بگو« الَْحْمدُ ّٰلِلِّٰ »و « سُبْحاَن َّللاِّٰ »و « ََل إِٰلهَ إَِل  َّللاّٰ

:بگو یکه وارد روضه مقد سه شو یو زمان  

ُ  بِْسمِ  ُ َعلَيِْه َوآلِِه ، أَشَْهدُ أَْن ََل إِٰلهَ إَِل  َّللاّٰ ِ َصلهى َّللاّٰ ِ ، َوَعلَٰى ِملهِة َرسُوِل َّللاّٰ ِ ، َوبِاّٰللّٰ  َوْحَدهُ ََلَشِريَك لَهُ ، َّللاّٰ
داً َعبْدُهُ َوَرسُولُهُ ، َوأَنه عَِلي اً َوِليُّ َّللاِّٰ  .َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه  

جز خدا  یکه معبود دهم یم یرسول خدا، درود خدا بر او و خاندانش، گواه نییبا خدا و بر آنام خدا و  به
 یول یعل نکهیکه محّمد بنده و فرستاده اوست و ا دهم یم یو گواه ستیاو ن یبرا یکیو شر ستین

.خداست  

:و بگو ستيآن حضرت با یروبروبرو و قبله را پشت سر خود قرار بده و  حیبه نزد ضر آنگاه  

داً َعبْدُهُ َوَرسُولُهُ ، َوأَنههُ سَي ِدُ  أَْشَهدُ  ُ َوْحدَهُ ََلشَِريَك لَهُ ، َوأَشَْهدُ أَنه ُمَحمه لِيَن َواْْلِخِريَن ، أَْن ََلإِٰلهَ إَِل  َّللاّٰ اِْلَوه
ٍد َعبِْدكَ  وِلَك َونَبِي َِك َوسَي ِِد َخلِْقَك أَْجَمِعيَن َصالةً َوَرسُ  َوأَنههُ سَي ِدُ اِْلَنْبِياِء َوالُْمْرسَِليَن . اللُّٰهمه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه

ِ بِْن أَبِي طاِلٍب َعبِْدَك وَ  أَِخي َرسُوِلَك الهِذي ََليَقَْوٰى عَلَٰى إِْحَصائِها َغيُْرَك. اللّٰهُمه َصل ِ عَلَٰى أَِميِر الُْمْؤِمنِيَن َعِلي 

يِن بِعَْدِلَك  َْن ِشئَْت ِمْن َخلِْقَك ، َوالدهلِيَل َعلَٰى َمْن بَعَثْتَهُ بِِرساَلتَِك ، َوَديهانِ لِمَ  ياً انْتََجبْتَهُ بِِعلِْمَك ، َوَجعَلْتَهُ هادِ   الد ِ
ِ َوبََركاتُهُ  َ قَضائَِك بَيَْن َخلِْقَك ، َوالُْمَهيِْمنِ  َِوفَْصلَ  ، َعلَٰى ٰذِلَك كُل ِِه ، َوالسهالُم َعلَيِْه َوَرْحَمةُ َّللاّٰ  

که  دهم یم یو گواه باشد ینم شیبرا یکیاست و شر گانهی ست،یجز خدا ن یکه معبود مده یم یگواه
 ایو رسوالن است. خدا امبرانیپ یو آقا انینیو پس انینیشیپ یاو آقا نکهیمحّمد بنده و رسول اوست و ا

شمردن آن را  یرویکه ن یدرود دگانت،یتمام آفر یو آقا امبریدرود فرست بر محّمد بنده و رسول و پ

ات و برادر رسولت، آن  بنده طالبیبن اب یعل رمؤمنانیدرود فرست بر ام ایجز تو نداشته باشد. خدا یکس
 یاو را راهنما قرار داد یهرکه از بندگانت خواست یو برا یدیکه او را به علم خود برگز یوجود مبارک

 بخش صلهیو ف نیو او را به عدالتت داور د یختیبرانگ تیها که او را با رسالت یامبریبر وجود پ لیو دل
سالم و رحمت و برکات خدا بر او باد؛ ،یمسلّط نمود ها نیو بر تمام ا یبندگانت نهاد انیحکم خود در م  

بَْطيِْن الَْحَسِن َوالُْحَسيِْن سَي َِدْى شَبابِ  اللُّٰهمه   أَْهِل الَْجنهِة ، َصل ِ عَلَٰى فاِطَمةَ بِنِْت نَبِي َِك ، َوَزْوَجِة َولِي َِك ، َوأُم ِ الس ِ

ِكيهِة سَي ِدَ  ِضيهِة الزه َرِة التهِقيهِة النهِقيهِة الره ْهَرةِ الطهاِهَرِة الُْمطَهه أَْهِل الَْجنهِة أَْجَمِعيَن َصالةً ََليَقْوٰى َعلَٰى  نِساءِ  ةِ الطُّ
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 ، الْقائَِميِْن فِي إِْحصائِها َغيُْرَك . اللُّٰهمه َصل ِ عَلَى الَْحَسِن َوالُْحسَيِْن ِسبَْطْي نَبِي َِك ، َوسَي َِدْي شَباِب أَْهِل الَْجنهةِ 
يِن بِعَْدِلَك ، َوفَْصلَْي قَضائَِك بَيَْن َخلِْقَك . اللُّٰهمه َصل ِ بِرِ  ثْتَ َخلِْقَك ، َوالدهِليلَيِْن َعلَٰى َمْن بَعَ  ساَلتَِك ، َوَديهانَيِ الد ِ

ِ بِْن الُْحَسيِْن َعبِْدَك الْقائِِم فِي َخلِْقَك ، َوالدهلِيِل َعلَٰى َمْن بَعَثَْت بِِرَساَلتَِك ، َوَديهانِ  يِن بِعَْدِلكَ َعلَٰى َعِلي  ،   الد ِ

،ِل قَضائَِك بَيَْن َخلِْقَك سَي ِِد الْعَابِِدينَ َوفَصْ   

 ن،یحسن و حس امبر،یو مادر دو فرزندزاده پ ات یو همسر ول امبرتیدرود فرست بر فاطمه دختر پ ایخدا
سرور  ه،یو زک دهیو پسند بیع یو پاک گشته و ب زهیپاک و پاک یدو سرور جوانان اهل بهشت، آن بانو

ا درود فرست بر یجز تو نداشته باشد. خدا یکه توان شمردن آن را کس یبانوان همه اهل بهشت، درود
بندگانت و  انیکننده در م امیو دو سرور جوانان اهل بهشت، دو ق امبرتیدو فرزندزاده پ ن،یحسن و حس

و دو  یبه دادگر نیو دو داور د یدیبرگز تیها که او را به رسالت یامبریدو راهنما بر وجود پ
 انیکننده در م امیبنده ق نیحسبن ال یدرود فرست بر عل ایبندگانت. خدا انیحکم خود در م بخش صلهیف

 بخش صلهیو ف یبه دادگر نیو داور د یدیبرگز تیها که او را به رسالت یامبریبندگانت و راهنما بر پ
،کنندگانت یبندگانت، سرور بندگ انیحکم خود در م  

ٍ َعبِْدَك َوَخِليفَتَِك فِي أَْرِضَك ، باقِِر ِعلِْم النهبِي ِيَن ، اللُّٰهمه َصل ِ َعلَ  اللُّٰهمه  ِد بِْن عَِلي  ٰى َجعْفَِر بِْن َصل ِ عَلَٰى ُمَحمه

اِدِق  تَِك َعلَٰى َخلِْقَك أَْجَمِعيَن الصه ِ ِدينَِك ، َوُحجه اِدِق عَبِْدَك ، َوَوِلي  ٍد الصه . اللُّٰهمه َصل ِ عَلَٰى ُموَسى بِْن  الْبار ِ ُمَحمه
ِة َعلَٰى بَِريهتَِك . اللُّٰهمه  اِلحِ ، َو ِلَسانَِك فِي َخلِْقَك ، النهاِطِق بُِحكِْمَك َوالُْحجه ِ بِْن  َجعْفٍَر َعبِْدَك الصه َصل ِ َعلَٰى َعِلي 

ِ ِدينَِك ، َضا الُْمْرتَضٰى َعبِْدَك َوَوِلي  اِدقِيَن ، َصالةً  ُموَسى الر ِ الْقائِِم بِعَدِْلَك ، َوالدهاِعي إِلٰى ِدينَِك َوِديِن آبائِِه لصه
ٍ َعبِْدَك َوَولِي َِك الْقائِِم بِأَْمرِ  ِد بِْن َعِلي  َك ، َو الدهاِعي إِلٰى ََليَقْوٰى عَلَٰى إِْحصائِها َغيُْرَك . اللُّٰهمه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه

ِ ِدينِكَ  مه َسبِيِلَك . اللّٰهُ  ٍد َعبِْدَك َوَوِلي  ِ بِْن ُمَحمه ،َصل ِ َعلَٰى َعِلي   

درود فرست  ای. خداامبرانیشکافنده دانش پ ن،یدر زم ات فهیبنده و خل یدرود فرست بر محّمد بن عل ایخدا
درود  ای. خداکوکارین یو حّجت بر همه بندگان، آن راستگو نتید یبر جعفر بن محّمد صادق، بنده و ول

به قانون و فرمانت و  یایبندگانت، آن گو نیو زبانت در ب ات ستهیبن جعفر، بنده شا یفرست بر موس
 یو بنده و ول شگاهتیپ دهیآن پسند الرضا، یبن موس یدرود فرست بر عل ایحّجت بر مخلوقاتت. خدا

که توان  یدرود ش،یپدران راستگو نیتو و د نید یکننده به سو و دعوت یکننده به دادگر امیق نت،ید

کننده به  امیق ات، یبنده و ول یبن عل ّمددرود فرست بر مح ایجز تو نداشته باشد. خدا یشمردن آن را کس
،نتید یبن محّمد بنده و ول یدرود فرست بر عل ایامرت و دعوت کننده به راهت، خدا . 

ي َعْن نَبِي َِك ، وَ  اللُّٰهمه  تَِك الُْمَؤد ِ ٍ الْعاِمِل بِأَْمِرَك ، الْقائِِم فِي َخلِْقَك ، َوُحجه شاِهِدَك َصل ِ عَلَى الَْحَسِن بِْن عَِلي 
يَن . اللُّٰهمه أَْجَمعِ  مْ َعلَٰى َخلِْقَك ، الَْمْخُصوِص بَِكراَمتَِك ، الدهاِعي إِلٰى طاَعتَِك َوطاَعِة َرسُوِلَك َصلََواتَُك عَلَيْهِ 
ُل بِها فََرَجهُ َوتَنْصُ  ةً نَاِميَةً بَاقِيَةً تُعَج ِ تَِك َوَولِي َِك الْقائِِم فِي َخلِْقَك َصالةً تَامه ُرهُ بِها ، َوتَْجعَلُنا َمعَهُ َصل ِ َعلَٰى ُحجه

ُب إِلَيَْك بِ  هُْم ، فَاْرُزقْنِي بِِهْم َخيَْر  ُحب ِِهمْ فِي الدُّنْيا َواْْلِخَرِة . اللُّٰهمه إِن ِي أَتَقَره ، َوأَُواِلي َوِليههُْم ، َوأُعاِدي َعدُوه
 الدُّنْيا َواْْلِخَرِة ، َواْصِرْف َعن ِي بِِهْم َشره الدُّنْيا َواْْلِخَرةِ َوأَْهواَل يَْوِم الِْقياَمةِ 

بندگانت و حّجتت که ادا  انیکننده در م امیعمل کننده به فرمانت، ق یدرود فرست بر حسن بن عل ایخدا
به کرامتت، دعوت کننده به طاعتت و  افتهیو گواهت بر بندگانت، اختصاص  امبرتیکننده بود از طرف پ

 انیکننده در م امیق ات، یدرود فرست بر حّجتت و ول ایبر همه آنان باد؛ خدا تیطاعت رسولت، درودها
 اش یاریو به آن  یامرش شتاب کن شیدر گشاکه به آن درود  داریپا نده،یکامل، رو یبندگانت، درود

و دوست  میجو یبه تو تقّرب م شانیمن به محبّت ا ای. خدایو آخرت با او قرار ده ایو ما را در دن یینما
کن و شّر  بمیو آخرت را نص ایدن ریآنان خ حقرا و دشمن دارم دشمن آنان را، پس به  شانیدارم دوست ا

.را از من بازگردان امتیروز ق یها و آخرت و هراس ایدن  
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:ییگو یو م ینينش ینزد سر آن حضرت م سپس  

ِ فِي ظُلُماِت اِْلَ  السهالمُ  ِ ، السهالُم َعلَيَْك يَا نُوَر َّللاّٰ ةَ َّللاّٰ ِ ، السهالُم َعلَيَْك يَا ُحجه ْرِ  ، السهالُم َعلَيَْك يَا َوِليه َّللاّٰ
ِ ، السهالُم َعلَيْ  يِن ، السهالُم َعلَيَْك يَا واِرَث آَدَم ِصفَْوِة َّللاّٰ ِ ، السهالُم يَا و كَ َعلَيَْك يَا َعُموَد الد ِ ِ َّللاّٰ اِرَث نُوحٍ نَبِي 

ِ ، السهالُم َعلَيْ  ِ ، السهالُم عَلَيَْك يَا واِرَث إِْسماِعيَل ذَبِيحِ َّللاّٰ َك يَا واِرَث ُموسٰى َعلَيَْك يَا واِرَث إِبْراِهيَم َخلِيِل َّللاّٰ
 ِ ِ ، السهالُم َعلَيَْك يَا واِرَث ِعيسٰى ُروحِ َّللاّٰ ِ ، السهالُم َعلَيَْك يَا َكِليِم َّللاّٰ ٍد َرسُوِل َّللاّٰ ، السهالُم َعلَيَْك يَا واِرَث ُمَحمه

ِ الْعَالَِميَن ، السهالُم َعلَيَْك يَا واِرَث ف ِ َرسُوِل َرب  ِ َوَوِصي  ِ َّللاّٰ ٍ َوِلي  ْهراِء ، واِرَث أَِميِر الُْمْؤِمنِيَن عَِلي  اِطَمةَ الزه
،َث الَْحَسِن َوالُْحسَيِْن َسي ِدَْي َشباِب أَهِْل الَجنهةِ يَا وارِ  السهالُم َعلَيْكَ   

سالم  ن،یزم یها یکینور خدا در تار یحّجت خدا، سالم بر تو ا یخدا، سالم بر تو ا یول یبر تو ا سالم

خدا، سالم  امبریوارث نوح پ یخدا، سالم بر تو ا دهیوارث آدم برگز یسالم بر تو ا ن،یستون د یبر تو ا
وارث  یسالم بر تو ا دا،خ یقربان لیوارث اسماع یدوست خدا، سالم بر تو ا میوارث ابراه یبر تو ا

وارث محّمد فرستاده خدا،  یروح خدا، سالم بر تو ا یسیوارث ع یسخن خدا، سالم بر تو ا هم یموس
 یسالم بر تو ا ان،یجهان فرستاده پروردگار نیخدا و جانش یول یعل رمؤمنانیوارث ام یسالم بر تو ا

،دو سرور جوانان اهل بهشت نیوارث حسن و حس یوارث فاطمه زهرا، سالم بر تو ا  

ٍ باقِرِ  السهالمُ  ِد بِْن َعِلي  ِ بِْن الُْحَسيِْن َزيِْن الْعابِِديَن ، السهالُم عَلَيَْك يَا واِرَث ُمَحمه  ِعلِْم َعلَيَْك يَا واِرَث عَِلي 
اِدِق الْبار ِ ، السهال ٍد الصه لِيَن َواْْلِخِريَن ، السهالُم َعلَيَْك يَا واِرَث َجعْفَِر بِْن ُمَحمه َك يَا واِرَث ُموَسى بِْن َعلَيْ  مُ اِْلَوه

يُق الشهِهيدُ ، السهالُم َعلَيَْك أَيَُّها الَْوِصيُّ الْبَارُّ التهِقيُّ ، د ِ أَْشَهدُ أَنهَك قَْد أَقَْمَت  َجعْفٍَر ، السهالُم َعلَيَْك أَيَُّها الص ِ
كَاةَ ، َوأََمْرَت بِالَْمعُْروِف ،  الةُ ، َوآتَيَْت الزه َ ُمْخِلصاً َحت ٰى أَتَاَك الْيَِقيُن ،  َونََهيْتَ الصه َعِن الُْمنَْكِر ، َوَعبَْدَت َّللاّٰ

ِ َوبََركاتُهُ  .السهالُم َعلَيَْك يَا أَبَا الَْحَسِن َوَرْحَمةُ َّللاّٰ  

شکافنده  ،یوارث محّمد بن عل یپرستندگان، سالم بر تو ا وریز نیبن الحس یوارث عل یبر تو ا سالم
 یسالم بر تو ا کوکار،ین یوارث جعفر بن محّمد، راستگو یسالم بر تو ا ان،ینیپسو  انینیشیدانش پ

 ،زگاریپره کوکارین نیجانش یسالم بر تو ا د،یشه یراستگو یبن جعفر، سالم بر تو ا یوارث موس
و خدا را  یاز منکر نمود یو امر به معروف و نه یو زکات داد یکه تو نماز را بپا داشت دهم یم یگواه

.ابا الحسن و رحمت و برکات خدا یسالم بر تو باد ا د،یتا مرگ تو را دررس ی)خالصانه( عبادت کرد  

:ییگو یو م یچسبان یم حيخود را به ضر بعد  

نِي بِغَيِْر قَضاِء ح اللُّٰهمه  اَجتِي ، إِلَيَْك َصَمْدُت ِمْن أَْرِضي ، َوقََطعُْت الْباِلَد َرجاَء َرْحَمتَِك فاََل تَُخي ِبْنِي َوََل تَُرده
ي  َي أَتَيْتَُك زائِراً وافِداً َمْوَل يَاَواْرَحْم تَقَلُّبِي َعلَٰى قَبِْر ابِْن أَِخي َرسُوِلَك َصلَواتَُك َعلَيِْه َوآلِِه ، بِأَبِي أَنَْت َوأُم ِ

ِ يَْوَم فَقِْري َوفاقَتِ  ا َجنَيُْت َعلَٰى نَفِْسي ، َواْحتََطبُْت عَلَٰى َظْهِري فَكُْن ِلي شافِعاً إِلَى َّللاّٰ ي ، فَلََك ِعنْدَ عائِذاً ِممه

ِ َمقام  َمْحُمود  ، َوأَنَْت ِعنَْدهُ َوِجيه   .َّللاّٰ . 

مکن و بدون  دمیرحمتت شهرها را پشت سر گذاشتم، پس ناام دیو به اماز وطنم آهنگ تو کردم  ایخدا
ات، )درود تو بر او و  وآمدم را بر قبر برادر فرزند فرستاده برآوردن حاجتم، بازم مگردان و رفت

واردم، از آنچه  وآمدم، بر ت ارتیز یتو برا یبه سو م،یموال یا تیخاندانش( رحم کن، پدر و مادرم فدا
 یدستیمن باش در روز ته عیام به تو پناه آوردم، به درگاه خدا شف ام و بر پشتم بار کرده کرده تیخود جنا

.یبس ستوده است و تو نزد او بس آبرومند یتو نزد خدا مقام یبرا ،یو ندار  

:ییگو یو م يیگشا یو دست چپ را بر قبر م یکن یدست راست را بلند م پس  
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لَُهْم ، َوأَبْرَ  اللُّٰهمه  ُب إِلَيَْك بُِحب ِِهْم َوبِِوَليَتِِهْم ، أَتََولهٰى آِخَرهُْم بَِما تََولهيُْت بِِه أَوه أُ ِمْن كُل ِ َوِليَجٍة دُونَُهْم . إِن ِي أَتَقَره
لُوا نِعَْمتََك ، َواتهَهُموا نَبِيهَك ، َوَجحَ  تَِك ، َوَسِخُروا بِإِماِمَك ، َوَحَملُوا النهاَس عَلَٰى بِآيا دُوااللُّٰهمه الْعَِن الهِذيَن بَده

ُب إِلَيَْك بِاللهعْنَِة َعلَيِْهْم َوالْبَراَءةِ ِمنُْهْم فِي الدُّنْيا ٍد . اللُّٰهمه إِن ِي أَتَقَره .َواْلِخَرِة يَا َرْحٰمنُ  أَْكتاِف آِل ُمَحمه  

گونه که  ها را دوست دارم، آن آن نیآخر شان،یا تیو وال یبا دوست میجو یتو تقّرب م یبه سو ایخدا
را که  یلعنت کن کسان ای. خداشانیا ریغ یاریاز هر  میجو یم یزاریها را و ب آن نیدوست داشتم اول

 شخندیرا ر ات دهیرا منکر شدند و امام برگز اتتیرا متهم نمودند و آ امبرتینعمتت را دگرگون کردند و پ
و  ایدر دن شانیاز ا یزاریمن با لعنت بر آنان و ب ایان محّمد مسلط کردند، خداخاند هیزدند و مردم را عل

.مهربان یا میجو یآخرت به تو تقّرب م  

:ییگو یو م یرو یآن حضرت م یو به نزد پا یگرد یبازم آنگاه  

اِدُق الُمَصدهُق ،  َصلهى ُ َعلَٰى ُروِحَك َوبََدنَِك ، َصبَْرَت َوأَنَْت الصه ُ َعلَيَْك يَا أَبَا الَْحَسِن ، َصلهى َّللاّٰ ُ َمْن َّللاّٰ قَتََل َّللاّٰ
.قَتَلََك بِاِْلَيِْدي َواِْلَلْسُنِ   

 قیتصد یراستگو ییتو ،ینمود ییبایشک کرت،یاباالحسن، درود خدا بر روح و پ یخدا بر تو ا درود
.کشتند شانیها ها و زبان را که تو را با دست یشده، خدا بکشد کسان  

 

 نماز زيارت امام رضا عليه السالم

( و السالم هی( و قاتالن حسن)علالسالم هی)علرمؤمنانیام کن و در لعنت بر قاتل یزار سپس
از پشت قبر برو ( مبالغه کن، آنگاه وآله هیعل هللا یرسول خدا)صل تیب ( و قاتالن همه اهلالسالم هی)علنیحس
حمن مدر رکعت دو و سيدر رکعت اول سوره ، سر آن حضرت دو رکعت نماز بجا آر یو باَل  سوره اَلره

 ش،يخو مانيخود و پدر و مادرت و همه برادران اهل ا یبکوش و برا یو در دعا و زاررا بخوان 
خود را  ینمازها ديتوجه داشته باش که بانزد سر آن حضرت توقف کن و  یو آنچه خواه دعا کن اريبس

.یآور ینزد قبر بجا  

.آن حضرت است اراتیز نیبهتر ارت،یز نی: ادیگو مؤلّف  

 

 لعن قاتالن ائمه عليهم السالم

 ارتیکه در آخر ز« َوَسِخُروا بِإِماِمکَ » شانیا ریو غ یو کتب عالّمه مجلس «ونیع»و  «هیفق»کتاب  در
قرار  شانیا یکه برا یرا که استهزا نمودند به امام یلعنت کن کسان ایخدا: »یعنیاست،  میاست با دوم

از  دیاست، بلکه شا حیصح زین نیاست که ا «اِمکَ یَّسِخُروا بِأَ «: »مصباح الزائر»در کتاب  یول ؛«یداد
َصقر بن  تیروا»طور که در  هستند، همان( السالم همیائمه)عل ام،یکه مراد از ا باشد، چه آن یاول یجهت

.در فصل پنجم از باب اول گذشت« دُلَف یاب  

و اگر خوب است  رديانجام گ ی( به هر زبانالسالم هميلعنت کردن بر قاتالن ائمه)عل را هم بدان که نیا

:تر باشد مناسب دیدعاها گرفته شده بخواند، شا یعبارت را که از بعض نیزائر ا  
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نَبِي َِك ، اللُّٰهمه الْعَْن الْعَْن قَتَلَةَ أَِميِر الُْمْؤِمنِيَن ، َوقَتَلَةَ الَْحَسِن َوالُْحَسيِْن َعلَيِْهُم السهالُم ، َوقَتَلَةَ أَْهِل بَيِْت  اللُّٰهمه 
ٍد َوقَتَلَتَُهْم ، َوِزْدهُْم عَذاباً فَْوَق الْعَذَاِب ، َوَهَواناً فَْوَق هَ  ً فَْوَق ذُل ٍ ، َوِخْزياً فَْوَق أَْعداَء آِل ُمَحمه َواٍن ، َوذَُل 

اً ، َوأَْرِكْسُهْم فِي أَِليِم عَذابَِك َرْكساً ، َواْحشُْرهْم َوأَتْباَعهُ  ُهْم إِلَى النهاِر َدع  .ْم إِلٰى َجَهنهَم ُزَمراً ِخْزيٍ . اللُّٰهمه دُعه  

را لعنت کن.  امبرتیپ تیب ( و قاتالن اهلشانی)درود بر ا نیو قاتالن حسن و حس رمؤمنانیقاتالن ام ایخدا
و  یبر خوار یبر عذاب و خوار یعذاب فزایدشمنان و قاتالن خاندان محّمد را لعنت کن و بر آنان ب ایخدا
سخت و در عذاب  یکن، پرتاب بآتش پرتا یآنان را به سو ای. خداییبر رسوا ییو رسوا یبر زبون یزبون

دوزخ  یگروه به سو را گروه روانشانیو پ شانیو ا دیشد یدردناکت نگونسارشان گردان، نگونسار
.محشور کن  

 

السالم هيامام زمان عل مانياز موَل ابتيبه نالسالم  هيسالم بر حضرت رضا عل و صلوات  

 

السالم هيسالم بر حضرت رضا عل  

ْحَمِن، َو إَِماِم أَْهلِ  السهاَلمُ  ِ سَي ِِد الَْوِصي ِيَن، َو إَِماِم الُْمتهِقيَن، َخلِيفَِة الره َضا الُْمْرتََضى، َسِمي   الْقُْرآِن، َو َعلَى الر ِ

نِْجيِل، َو إِفْنَاِء  َو اِْلَبَاِطيِل، َو الْقَائِِل  تِ الَْخبِيثَاَصاِحِب التهأِْويِل، َو َمعِْدِن الْفُْرقَاِن، َو َحاِمِل التهْوَراِة َو اْْلِ
هُ سَي ِدُ النهبِي ِيَن، َو أَبُوهُ سَي ِدُ الَْوِصي ِيَن،  الْفَاِعِل، َو الَْحاِكمِ  ، َو الَْحائِِز الْفَْخِر، َجدُّ اِدِق الْبَر ِ َو إِلَيِْه  الْعَاِدِل، َو الصه

لِيَن َو اْْلِخِرينَ  .َمآُب اِْلَوه  
ُ  السهاَلمُ  ِ َو بََرَكاتُه َضا َو َرْحَمةُ َّللاه َعلَيَْك يَا أَبَا الَْحَسِن َعِليه بَْن ُموسَى الر ِ  

ِ َدلِيلَ  اللهُهمه  ٍد َرسُوِلَك، َو َجعَلْتَهُ فِي الَْحق  ٍد، َو َكَما أَْكَرْمتَهُ بُِمَحمه ٍد َو َعلَى آِل ُمَحمه َك، فََدَعا إِلَى َصل ِ عَلَى ُمَحمه

ْم لَهُ الْوَ َسبِيلِ  كِْمْل لَهُ الْعَْهَد، َو تَم ِ ََ َ يهتَهُ َو أَْوِليَاَءهُ بِالنهْصِر  ْعَد،َك بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة، فَأ َو أَي ِْدهُ َو ذُر ِ
، فَيَعَْمَل فِي ذَِلَك بِالَْجْهِد، َو يَُصي َِر لَ  يَن بِالِْجد ِ ً َو الُْجنِْد، ِليَُخل َِص الد ِ ا يَن َخاِلصاً َو الَْحْمَد تَام  َك الد ِ  

ِ ِمْن بَعِْدِه، َو انْصُْرهُ َعلَى أَْهِل َطاَعةِ  اللهُهمه  ْل فََرَجنَا بِِه َو بِالَْوِصي  الشهيَْطاِن، َو  َصل ِ عَلَيِْه َحي اً َو َمي ِتاً، َو َعج ِ
يْطَاَن. يَماَن، َو أَذِْلْل بِِه الشه  أَْعِزْز بِِه اْْلِ

(226-225، ص102)بحاراألنوار، ج  

 

السالم هيعل یالس الم منقول از حضرت عسکر هيصلوات بر حضرت رضا عل  

يَْت بِِه َمْن ِشئَْت ِمْن َخلِْقَك، اللههُمه َو كَ  اللهُهمه  َضا، الهِذي اْرتََضيْتَهُ َو َرضه ِ بِْن ُموَسى الر ِ َما َجعَلْتَهُ َصل ِ عَلَى عَِلي 
ةً عَلَى َخلِْقَك، َو قَائِماً بِأَْمِرَك، َو نَاِصراً ِلِدينَِك، َو َشاِهداً عَلَى ِعبَاِدَك، َو كَ  ر ِ َو  نََصحَ  َماُحجه لَُهْم فِي الس ِ

َعلَى أََحٍد ِمْن أَْوِليَائَِك الْعاََلنِيَِة، َو َدَعا إِلَى سَبِيِلَك بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحسَنَِة، فََصل ِ َعلَيِْه أَفَْضَل َما َصلهيَْت 
 َو ِخيََرتَِك ِمْن َخلِْقَك، إِنهَك َجَواد  َكِريم .

.( 76، ص94ج وار،)بحاراألن  

 صلوات خاصه حضرت
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تَِک َعلى َمْن فَْوَق  ماِم التهِقِى  النهقِِى  َوُحجه َْ َضا الُْمْرتََضى اَِل ْرِ  اَلل ُهمه َصِل  عَلى عَِلِى  بِْن ُموسَى الِر  َْ اَلَ
د   ةً زاکِ  َرةً يَصلوةً َکث دِ يالشهه قِ يَوَمْن تَْحَت الثهرى الِص   تَ يْ ما َصله  َضلِ ُمتَواِصلَةً ُمتَواتَِرةً ُمتَراِدفَةً کَاَفْ  ةً يَ تآمه

.آئِکَ يَعلى اََحٍد ِمْن اَْولِ   

با تقواى پاک و حجت تو بر هر که روى  دهیدرود فرست بر على بن موسى الرضا آن امام پسند ایخدا
و پى  وستهیو پ زهیو تام و تمام و پاک اریدرودى بس دیاست آن راستگوى شه نیزم ریو هر که در ز نیزم

.از دوستانت کىیدرودى که مى فرستى بر  نیردر پى و دنبال هم مانند بهت  

 
بعداز نماز زيارت امام رضا عليه السالمدعای   

و در تحفة الزائر است كه شیخ مفید ذكر كرده كه مستحب است كه بعد از نماز زیارت امام رضا علیه 
:السالم، این دعا بخوانند  

 
ِه الُْمطَاعُ فِي سُلْطَانِِه الُْمتَفَ  ُ الدهائُِم فِي ُملِْكِه الْقَائُِم فِي ِعز ِ دُ فِي ِكبِْريَائِهِ اَللهُهمه إِن ِي أَْسأَلَُك يَا َّللاه   ر ِ

كنم اى خدایى كه سلطنتش ابدى است و در مقام عزت به ذات خود  پروردگارا همانا از تو درخواست مى 

همه عالم مطاع و در عظمت و كبرایى یكتا است قائم و حكمش در  
 

دُ فِي دَيُْموِميهِة بَقَائِِه الْعَاِدُل فِي بَِريهتِِه الْعَاِلُم فِي قَِضيهتِِه الَْكِريُم فِي تَأِْخيِر عُ    قُوبَتِهِ الُْمتََوح ِ
قدر خویش است  شریك در وجود سرمدى است با عدل در كار خلق خود و دانا در قضاء و و یگانه و بى 

 و كریم و مهربان در تأخیر عقوبت بندگان است
 

َت دَِليلِي َعلَيِْه َو إِلَِهي َحاَجاتِي َمْصُروفَة  إِلَيَْك َو آَماِلي َمْوقُوفَة  لَدَيَْك َو كُلهَما َوفهقْتَنِي ِمْن َخيٍْر )بَِخيٍْر( فَأَنْ 
  َطِريِقي إِلَيْهِ 

و هر  نصرف به درگاه كرم توست و آرزوهایم همه متوقف نزد توستاى خداى من حاجتهایم از هر در م
 گاه مرا بر كار خیرى موفق داشتى پس راهنمایم به خیر تو شدى بلكه راهم تویى

 
  يَا قَِديراً َلَ تَئُودُهُ الَْمطَاِلُب يَا َمِلي اً يَلَْجأُ إِلَيِْه كُلُّ َراِغبٍ 

واست كنند بر اعطاى آن مطلب توانائى و از كثرت مطالب اى قادرى كه خلق هر قدر از او طلب و درخ
خلق خستگى و مالل نخواهى یافت اى دارایى كه هر محتاجى پناه بدرگاه تو آورد و راغب عطاى توست  

 
ْحَساِن َو الَْكَرمِ    َما ِزلُْت َمْصُحوباً ِمنَْك بِالن ِعَِم َجاِرياً عَلَى عَاَداِت اْْلِ

ام و عادات احسان و لطف و كرمت بر من پى در پى است من همیشه با نعمتهایت قرین بوده   
 

اءِ أَْسأَلَُك بِالْقُدَْرِة النهافِذَةِ فِي َجِميعِ اِْلَْشيَاِء َو قََضائَِك الُْمبَْرِم الهِذي تَْحُجبُهُ بِأَيَْسِر الدُّعَ  
و نافذت در جمیع موجودات و قضاى مقطوعت كه  كنم به حق قدرت كامل اى خدا از تو درخواست مى 

گردانى به دعایى آسان مستور مى   
 

َماوَ  اِت فَاْرتَفَعَْت َو إِلَى َو بِالنهْظَرِة الهتِي نََظْرَت بَِها إِلَى الِْجبَاِل فَتَشَاَمَخْت َو إِلَى اِْلََرِضيَن فَتََسطهَحْت َو إِلَى السه
َرتْ    الْبَِحاِر فَتَفَجه
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بدان نظر عنایتى كه به كوه ها كردى آنها را رفیع ساختى و به زمین نمودى آن را مسطح گردانیدى و  و
به آسمانها نمودى و رفعت بدانها بخشیدى و به دریاها انداختى و به جریان و تموج آوردى  

 
اِت الِْفكَرِ يَا َمْن َجله َعْن أََدَواِت لََحظَاِت الْبََشِر َو لَطَُف َعْن دَقَائِِق َخَطرَ   

اى آنكه بزرگترى از قواى ادراكى بشر و لطیفترى از آنكه به فكر و اندیشه احدى خطور كنى  
 

ً َلَ تُْحَمدُ يَا سَي ِِدي إَِله بِتَْوفِيٍق ِمنَْك يَقْتَِضي َحْمداً َو َلَ تُْشَكُر َعلَى أَْصغَِر ِمنهٍة إَِله اْستَْوجَ  بَْت بَِها شُْكرا  
مد تو را جز به توفیق تو نتواند و آن توفیق باز مستوجب حمد دیگرى است و كسى شكر تو كسى ثناء و ح

 بر كوچكترین نعمتت نتواند مگر آنكه مستوجب شكر دیگرى باشى
 

  فََمتَى تُْحَصى نَعَْماُؤَك يَا إِلَِهي َو تَُجاَزى آَلَُؤَك يَا َمْوَلََي َو تَُكافَأُ َصنَائِعُكَ 
حد و نهایتت را به شمار آورد و بر آن نعم و آالء سپاسگزارى  ى توان نعمتهاى بىبارى اى خداى من ك

ء آن برآید كرد و صنایع و عطایاى تو را كى تواند خلق از عهده عوض و تكافى  
 

اِكُرونَ    يَا َسي ِِدي َو ِمْن نِعَِمَك يَْحَمدُ الَْحاِمدُوَن َو ِمْن شُْكِرَك يَْشكُُر الشه
ورتى كه به نعمتهاى تو حمد و ستایش گزارانت حمد و ستایش تو گوینداى سید من در ص  

 
  َو أَنَْت الُْمعْتََمدُ لِلذُّنُوِب فِي َعفِْوَك َو النهاِشِر َعلَى الَْخاِطئِيَن َجنَاَح ِستِْركَ 

تویى كه بر عفو و بخششت معصیت كاران اعتماد دارند و تویى كه پر و بال پرده پوشى و عفوت بر سر 

 خطا كاران گسترده است
 

ر ِ بِيَِدَك فََكْم ِمْن سَي ِئٍَة أَْخفَاهَا ِحلُْمَك َحتهى َدِخلَْت َو َحَسنٍَة َضاعَفََها فَضْ   لَُك َحتهى َعظَُمتْ َو أَنَْت الْكَاِشُف لِلضُّ
  َعلَيَْها ُمَجاَزاتُكَ 

سازى و چه بسیار گناهان را حلم تو پنهان كرده  و تو غم و رنج و االم خلق را به دست لطف برطرف مى

تا محو و نابود گردانید و چه حسناتى را كه تو چندین برابر كردى تا آنكه پاداش تو بر آن عظیم گشت  
 
ْحَساُن َو الْفَْضلُ َجلَلَْت أَْن يَُخاَف ِمنَْك إَِله الْعَدْ    ُل َو أَْن يُْرَجى ِمنَْك إَِله اْْلِ

و از آن بزرگتر و برترى كه از غیرعدالتت ترسان باشند و تو كریمتر از آنى كه خلق جز فضل و احسان 
 از تو امید دارند

 
  دْلُكَ فَاْمنُْن َعلَيه بَِما أَْوَجبَهُ فَْضلَُك َو َلَ تَْخذُلْنِي بَِما يَْحكُُم بِِه عَ 

پس اى خدا بر من منت گذار به چیزى كه مقتضاى فضل و كرم توست و به عدل خود مرا خوار مگردان  
 

َماَواُت َلَْختَطَفَتْنِي   َسي ِِدي لَْو َعلَِمِت اِْلَْرُ  بِذُنُوبِي لََساَخْت بِي أَِو الِْجبَالُ لََهدهتْنِي أَِو السه
برد و اگر كوه ها مطلع بود بر  من بود مرا در قعر خود فرو مى اى آقاى من اگر زمین آگه از گناهان 

شد و اگر آسمانها مرا قطعه قطعه سر من خراب مى  
 

  أَِو الْبَِحاُر َِلَْغَرقَتْنِي َسي ِِدي َسي ِِدي سَي ِِدي َمْوَلََي َمْوَلََي َمْوَلَيَ 
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اى موالى من اى موالى من اى  كرد اى آقاى من اى آقاى من اى آقاى من و اگر دریاها مرا غرق مى
 موالى من

 
ِضيَن ِلَمْسأَلَتِكَ  قَدْ  َر ُوقُوفِي ِلِضيَافَتَِك فاَلَ تَْحِرْمنِي َما َوَعْدَت الُْمتَعَر ِ   تََكره

چه بسیار به درگاهت به مهمانى آمدم پس مرا از آنچه به سائالن درگاهت كه به سؤال متعرض احسان 
سازتواند وعده فرمودى محروم م  

 
اِكِريَن يَا َجِليَس الذهاِكِرينَ    يَا َمعُْروَف الْعَاِرفِيَن يَا َمعْبُوَد الْعَابِِديَن يَا َمشْكُوَر الشه

اى مشهود عارفان و اى معبود اهل عبادت و معرفت و مشكور سپاسگزاران اى همنشین یاد كنندگان از 
 تو
 

َدهُ يَا َمْحبُوَب َمْن أََحبههُ    يَا َمْحُموَد َمْن َحِمَدهُ يَا َمْوُجوَد َمْن طَلَبَهُ يَا َمْوُصوَف َمْن َوحه
و اى پسند خاطر آنكه تو را حمد و ثنا گوید اى موجود حاضر براى هر كه تو را طلبد اى شناخته شده 

و را دوست داردنزد آنكه تو را به وحدانیت شناخت و اى محبوب آنكه ت  
 

  يَا َغْوَث َمْن أََراَدهُ يَا َمقْصُوَد َمْن أَنَاَب إِلَيْهِ 
 اى پناه آنكه تو را خواهد اى مقصود آنكه به درگاه تو رجوع و انابه كند

 
ُر اِْلَْمَر إَِله هُوَ يَا َمْن َلَ يَعْلَُم الْغَيَْب إَِله هَُو يَا َمْن َلَ يَْصِرُف السُّوَء إَِله هَُو يَا َمْن َلَ يُدَب ِ   

اى خدایى كه به علم غیب عالم كس جز تو آگاه نیست اى خدایى كه جز تو كسى برطرف كننده رنج و 
 آالم خلق نیست اى كسى كه تدبیر امور عالم تنها بدست توست

 
لُ الْغَيَْث إَِله هُوَ  يَا َمْن َلَ يَغِْفُر الذهنَْب إَِله هَُو يَا َمْن َلَ يَْخلُُق الَْخلَْق إَِله هُوَ  يَا َمْن َلَ يُنَز ِ  

اى كسى كه گناه خلق را جز تو كسى نتواند بخشید اى كسى كه خلق عالم را بیافرید اى كسى كه جز تو 

 كسى باران را نبارد
 

ٍد َو اْغِفْر ِلي يَا َخيَْر الْغَافِِرينَ  ٍد َو آِل ُمَحمه   َصل ِ َعلَى ُمَحمه
و آل اطهارش و مرا بیامرز اى بهترین آمرزندگان درود فرست بر محمد  

 
ِ إِن ِي أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر َحيَاٍء َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر َرَجاٍء َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر إِنَابَ  ةٍ َرب   

م به طریق طلب طلبم از راه حیا و شرمسارى و باز آمرزش مى  پروردگارا همانا من از تو آمرزش مى
طلبم از روى توبه و انابه و بازگشت به درگاه تو رجا و امیدوارى و باز آمرزش مى   

 
 َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر َرْغبٍَة َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر َرهْبَةٍ 

طلبم با حال خوف و ترس طلبم با حال شوق و رغبت و آمرزش مى   و آمرزش مى  
 

 َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر َطاَعٍة َو أَْستَغِْفُرَك اسْتِغْفَاَر إِيَماٍن َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر إِقَْرارٍ 
  طلبم از روى ایمان به تو و آمرزش مى كنم از روى طاعت و بندگى تو و آمرزش مى   و استغفار مى

 طلبم با حال اقرار و اعتراف به گناه
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  ِفُرَك اْستِغْفَاَر إِْخالٍَص َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر تَقَْوىَو أَْستَغْ 

طلبم از روى تقوى و پارسایى طلبم از روى اخالص و آمرزش مى   و آمرزش مى  
 

 َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر تََوكٍُّل َو أَْستَغِْفُرَك اسْتِغْفَاَر ِذلهةٍ 
طلبم از روى ذلت و مسكنت  دا و آمرزش مىطلبم از روى توكل به خ  و آمرزش مى  

 
دٍ  ٍد َو آِل ُمَحمه  َو أَْستَغِْفُرَك اْستِغْفَاَر عَاِمٍل لََك َهاِرٍب ِمنَْك إِلَيَْك فََصل ِ عَلَى ُمَحمه

گریزد پس خدایا درود  كنم استغفار كسى كه براى تو به كار پرداخته و از تو بسوى تو مى  و استغفار مى 
مد و آل محمدفرست بر مح  
 

اِحِمينَ    َو تُْب َعلَيه َو َعلَى َواِلَديه بَِما تُبَْت َو تَتُوُب عَلَى َجِميعِ َخلِْقَك يَا أَْرَحَم الره
و بر من و والدینم به قبول توبه و مغفرت و آمرزش باز گرد بدان قسمى كه توبه جمیع خلق خود را 

پذیرى اى مهربانترین مهربانان عالم مى   
 

ِحيمِ يَ  ى بِالْغَفُوِر الره ِحيِم يَا َمْن يُسَمه ى بِالْغَفُوِر الره ِحيِم يَا َمْن يَُسمه ى بِالْغَفُوِر الره   ا َمْن يَُسمه
شوى اى آنكه به نام   شوى اى آنكه به نام غفور و رحیم نامیده مى اى آنكه به نام غفور و رحیم نامیده مى 

شوى  غفور و رحیم نامیده مى  
 

ٍد َو اقْبَْل تَْوبَتِي َو َزك ِ َعَمِلي َو اْشكُْر سَعْيِي َو اْرَحْم َضَراَعتِي َصل ِ  ٍد َو آِل ُمَحمه   َعلَى ُمَحمه
درود فرست بر محمد و آل او و توبه مرا بپذیر و عملم را پاكیزه دار و بر سعى و كوششم پاداش عطا 

 فرما و به تضرع و زاریم ترحم كن
 

  َصْوتِي َو َلَ تَُخي ِْب َمسْأَلَتِي يَا َغْوَث الُْمْستَِغيثِينَ َو َلَ تَْحُجْب 
و صداى دعایم را از سمع قبول خود دور و مستور مساز و سؤال و درخواستم را عطا كن و محروم و 

 ناامیدم مگردان اى پناه بخش فریاد خواهان
 

تِي َسالَِمي َو دَُعائِي َو َشف ِعُْهْم فِي َجِميعِ َما سَأَلْتَُك َو أَْوِصْل هَِديهتِي إِلَيِْهْم َكَما   يَنْبَِغي لَهُمْ  َو أَبِْلْغ أَئِمه
و سالم و دعایم را به امامان و پیشوایانم برسان و در آنچه از تو درخواست كردم آن بزرگواران را شفیع 

مرا به آن بزرگواران چنانكه الیق آنهاست واصل ساز من گردان و هدیه  
 

  َو ِزْدهُْم ِمْن ذَِلَك َما يَنْبَِغي لََك بِأَْضعَاٍف َلَ يُْحِصيَها َغيُْركَ 
و بر آن هدیه آنچه سزاوار كرم توست هم چندین برابر كه جز تو كسى شمارشش نداند بیفزا  

 
ةَ إَِله بِاّٰللهِ  ٍد َو آِلِه الطهاِهِرينَ َو َلَ َحْوَل َو َلَ قُوه ُ عَلَى أَْطيَِب الُْمْرَسلِيَن ُمَحمه ِ الْعَِظيِم َو َصلهى َّللاه   . الْعَِلي 

كه هیچ قدرت و نیرویى جز بواسطه خداى بلند مرتبه بزرگ نخواهد بود و خدا درود و رحمت فرستد بر 
.نیكوترین پیغمبران محمد )ص( و آل اطهار او  
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حضرت امام  یبرا یارتیاصحاب، ز یلفات قدماؤدر بحار از بعض م یمه مجلسکه عال دیمولف گو
به جا  ارتیاست که نماز ز ارتیو در آخر آن ز هي  جواد زيارت رضا)ع( نقل کرده که معروف است به

:نما آن را به آن حضرت، پس بگو هیکن و هد حیآور و تسب  

 
 

هِ الُْمَطاعُ فِ  یُملِْکِه الْقَائُِم فِ  یهللاُ الدهائُِم فِ  ايَ أَسْأَلَُک  یاللُهمه إِن ِ  دُ فِ  یِعز ِ دُ فِ  ائِهِ يَ ِکبْرِ  یسُلْطَانِِه الُْمتَفَر ِ  یالُْمتََوح ِ
َو  کَ يْ َمْصُروفَة  إِلَ  یَحاَجاتِ  یعُقُوبَتِِه إِلَهِ  رِ يتَأْخِ  یفِ  مُ يالَْکرِ  تِهِ يه قَِض  یالْعَالِمُ فِ  تِهِ يه بَرِ  یبَقَائِِه الْعَاِدُل فِ  ةِ يه ُمومِ يْ دَ 

َل تَئُودُهُ  رايقَدِ  ايَ  هِ يْ إِلَ  یقِ يَو َطرِ  هِ يْ َعلَ  یلِ ي[ فَأَنَْت َدلِ رٍ يْ ]بِخَ  رٍ يْ ِمْن خَ  یَو کُلهَما َوفهقْتَنِ  کَ يْ َمْوقُوفَة  لَدَ  یآَمالِ 

ُ يَ  اي  َملِ  ايَ الَْمطَاِلُب  ْحسَاِن َو الَْکَرِم  ايکُلُّ َراِغٍب َما ِزلُْت َمْصُحوبا ِمنَْک بِالن ِعَِم َجارِ  هِ يْ إِلَ  لَْجأ َعلَى َعاَداِت اْْلِ
 یالدَُّعاِء َو بِالنهْظَرِة الهتِ  َسرِ يْ تَْحُجبُهُ بِأَ  یَو قََضائَِک الُْمبَْرِم الهذِ  اءِ يَ اِْلَشْ  عِ يَجمِ  یأَْسأَلَُک بِالْقُْدَرِة النهافِذَِة فِ 

َماَواِت فَاْرتَفَعَتْ  نَ ينََظْرَت بَِها إِلَى الِْجبَاِل فَتَشَاَمَخْت َو إِلَى اِْلََرِض  فَتََسطهَحْت َو إِلَى السه  

 
و در شکوهش پا برجا، و در  نده،یپا اش ىیکه در فرمانروا ىیکنم، اى خدا از تو درخواست مى ایخدا

همتا است، در مخلوقاتش دادگر، و در  بى اش شگىیو در دوام هم کتا،ی  اش ىیایسلطنتش مطاع، و در کبر
به سوى تو، و  گرداندهحاجاتم باز ایبزرگوار است. خدا فرشیانداختن ک ریتأخ  اش دانا، و در به داورى
بر آن، و راهم به  میدادى، راهنما قیتوف کىیکار ن  توست، و هر زمان مرا به شگاهیدر پ هستادیا میآرزوها

عطابخش دائمى که هر مشتاقى به جانب   اش نکند، اى ها درمانده که خواسته ىیسوى آن تو بودى، اى توانا
سان و کرم، از تو ام، روان بر عادت اح بوده تینعمتها با نیآورد، همواره از جانب تو همنش او پناه مى

دارى، و به  دعا باز مى نیتر  و حکم استوارت که آن را با آسان اینافذ در تمام اش روىیخواهم به آن ن مى
توجه کردى و  نهایآن به جانب کوهها نظر کردى و کوهها بلندى گرفتند، و به زم لهیآن نظرى که به وس

دیگرد فرمودى پس مرتفع تیو با آسمانها عنا دآنها مسّطح شد  
 

َرْت  وَ   ايَ َمْن َجله َعْن أََدَواِت لََحَظاِت الْبََشِر َو لَطَُف َعْن َدقَائِِق َخَطَراِت الِْفَکِر َل تُْحَمدُ  ايَ إِلَى الْبَِحاِر فَتَفَجه

شُْکرا فََمتَى تُْحَصى  َهاَحْمدا َو َل تُْشَکُر َعلَى أَْصغَِر ِمنهٍة اَِل  اْستَْوَجبَْت بِ  یقْتَضِ يَ ِمنَْک  قٍ ياَِل  بِتَْوفِ  یدِ ي ِ سَ 
الَْحاِمدُوَن َو ِمْن  ْحَمدُ يَ َو ِمْن نِعَِمَک  یدِ ي ِ سَ  ايَ َو تُکَافَأُ َصنَائِعَُک  یَ َمْوَل ايَ َو تَُجاَزى آَلُؤَک  یإِلَهِ  ايَ نَعَْماُؤَک 
اِکُروَن َو أَنَْت الُْمعْتََمدُ لِلذُّنُوِب فِ  ْشکُرُ يَ شُْکِرَک  َجنَاَح ِستِْرَک َو أَنَْت  نَ يعَلَى الَْخاِطئِ  نهاِشرِ َعفِْوَک َو ال یالشه

ر ِ بِ  هى دَِخلَْت َو َحَسنٍَة َضاَعفََها فَْضلَُک َحتهى َعظُمَ  ئَةٍ ي ِ فََکْم ِمْن سَ  ِدکَ يَ الَْکاِشُف ِللضُّ ْت أَْخفَاَها ِحلُْمَک َحت
ُ ُمَجاَزاتَُک َجلَلَْت أَْن  َهايْ َعلَ  ْحَساُن َو الْفَْضُل فَاْمنُْن َعلَ  ْرَجىيُ َو أَْن  لُ ِمنَْک اَِل  الْعَدْ  َخافَ ي بَِما  یه ِمنَْک اَِل  اْْلِ

 أَْوَجبَهُ فَْضلُکَ 

 
 قیدقاو از دسترس   هاى بشر باالترى پس روان شدند، اى که از ابزارهاى نگاه ستىینگر ارهایبه د و

 گرىیموجب سپاس د زیاز سوى خودت، که آن ن قىیافکار دورى، اى آقاى من سپاس نشوى مگر به توف
پس  ،را سزاوار گردى گرینعمت شکر نشوى مگر آنکه به آن شکر، شکرى د نیتر  است، و بر کوچک

جزا داده شود اى موالى من، و پاداش  تیبرشمرده شود اى خداى من، و به عطاها تیچه زمانى نعمتها

و از  ند،ینما کنندگان سپاس مى داده شود، اى آقاى من، از نعمتهاى توست که سپاس تیها متقابل به ساخته
 ىیمورد اعتماد، در امر گذشت بر گناهان، و تو ىیکنند، تو توست که شاکران شکرگذارى مى رىیشکرپذ

زشتى  اریکننده سختى با دست قدرتت، چه بس برطرف ىیران، و توبر خطاکا  است پوشى گسترنده بال پرده
برابر  نیاى که آن را فضلت چند خوبى اریرفت، و چه بس نیات پوشاندى، تا از ب که آن را با بردبارى

رود مگر  دیشود جز به عدل، و ام  دهیاز تو ترس نکهیکرد، تا پاداش دادنت بر آن بزرگ شد، بزرگى از ا

نموده منّت گذار  و، بر من به آنچه که فضلت آن را واجباحسان و فضل ت  
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أَِو  یأَِو الِْجبَاُل لََهدهتْنِ  یلََساَخْت بِ  یلَْو عَِلَمِت اِْلَْرُ  بِذُنُوبِ  یدِ ي ِ بِِه َعدْلَُک سَ  ْحکُمُ يَ بَِما  یَل تَْخذُلْنِ  وَ 

َماَواُت َلْختََطفَتْنِ  َر ُوقُوفِ  دْ قَ  یَ َمْوَل یَ َمْوَل یَ َمْوَل یدِ ي ِ سَ  یدِ ي ِ سَ  یدِ ي ِ سَ  یأَِو الْبَِحاُر َِلَْغَرقَتْنِ  یالسه  یتََکره

ِض  یفاَل تَْحِرْمنِ  افَتِکَ يَ ِلِض  َمْشکُوَر  ايَ  نَ يَمعْبُوَد الْعَابِدِ  ايَ  نَ يَمعُْروَف الْعَاِرفِ  ايَ ِلَمسْأَلَتَِک  نَ يَما َوَعْدَت الُْمتَعَر ِ
اِکرِ  دَهُ  ايَ َمْوُجوَد َمْن َطلَبَهُ  ايَ َمْحُموَد َمْن َحِمَدهُ  ايَ  نَ يالذهاِکرِ  سَ يَجلِ  ايَ  نَ يالشه َمْحبُوَب َمْن  ايَ َمْوصُوَف َمْن َوحه
سُّوَء اَِل  هَُو ال ْصِرفُ يَ َمْن َل  ايَ اَِل  هَُو  بَ يْ الْغَ  عْلَمُ يَ َمْن َل  ايَ  هِ يْ َمقُْصودَ َمْن أَنَاَب إِلَ  ايَ غَْوَث َمْن أََرادَهُ  ايَ أََحبههُ 
لُ يُ َمْن َل  ايَ الَْخلَْق اَِل  هَُو  ْخلُقُ يَ َمْن َل  ايَ الذهنَْب اَِل  هَُو  غِْفرُ يَ َمْن َل  ايَ اِْلَْمَر اَِل  هَُو  َدب ِرُ يُ َمْن َل  ايَ  اَِل   ثَ يْ الْغَ  نَز ِ

ٍد َو اْغِفْر لِ  ٍد َو آِل ُمَحمه نَ يالْغَافِرِ  رَ يْ خَ  ايَ  یهَُو َصل ِ عَلَى ُمَحمه  

 
فرو  نهیدانست هرآ گناهان مرا مى نیکند خوارم مکن، آقاى من اگر زم به آنچه عدالتت به آن حکم مى و

 ایبردند،  بودند مرا مى آسمانها مطلع مى ایشکستند،  داشتند مرا درهم مى اگر کوهها خبر مى ایبردم،  مى
توقفم براى  م،یموال م،یموال م،یآقاى من، موال  اى منکردند، آقاى من، آق بودند مرا غرق مى آگاه مى اهایدر
از حضرتت وعده دادى محروم مکن، اى   کنندگان تکرار شده، پس مرا از آنچه به درخواست ات همانىیم

اى ستوده  ادکنندگان،ی نیاى همنش  شده سپاسگذاران پرستندگان، اى سپاس دهیشناخته عارفان، اى پرست
 تیّکه او را به وحدان شده کسى او را جست، اى وصف که موجود براى کسىکه او را ستوده، اى  کسى
که او را اراده کرد، اى مقصود  کسى ادرسیکه او را دوست داشت، اى فر نمود، اى محبوب کسى  وصف
که امر  را جز او نداند، اى که بدى را جز او باز نگرداند، اى آن بیباز آمد، اى که غ شیکه به سو کسى

مخلوق را جز او، اى که نازل  اوردین دیگناهان را جز او، اى که پد امرزدینکند، اى که ن ریتدب را جز او

آمرزندگان نیاى بهتر امرزیکند باران را جز او، بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و مرا ب نمى  
 

اَر َرَجاٍء َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر إِنَابٍَة َو أَْستَغِْفُرَک َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَ  اءٍ يَ أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر حَ  یإِن ِ  َرب ِ 
َو  َمانٍ ياْستِغْفَاَر إِ  غِْفُرکَ اْستِغْفَاَر َرْغبٍَة َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر َرْهبٍَة َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر طَاَعٍة َو أَْستَ 

أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر إِْخالٍص َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر تَقَْوى َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر إِقَْراٍر َو 
ٍل َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْفَاَر ِذلهٍة َو أَْستَغِْفُرَک اْستِغْ  ٍد َو آِل  کَ يْ عَاِمٍل لََک َهاِرٍب ِمنَْک إِلَ  فَارَ تََوکُّ فََصل ِ َعلَى ُمَحمه

دٍ   ُمَحمه

 
کنم،  کنم، آمرزش شرمسارى، و درخواست آمرزش مى من از تو درخواست آمرزش مى پروردگارا
کنم،  کنم، آمرزش بازگشتن، و درخواست آمرزش مى و درخواست آمرزش مى دوارى،یآمرزش ام

کنم، آمرزش طاعت، و  ت آمزش مىو درخواس م،یب  کنم، آمرزش آمرزش شوق، و درخواست آمرزش مى

آمرزش اقرار، و درخواست   کنم و درخواست آمرزش مى مان،یکنم، آمرزش ا درخواست آمرزش مى
کنم، آمرزش تقوا، و درخواست آمرزش  کنم، آمرزش اخالص، و درخواست آمرزش مى آمرزش مى

کنم،  ست آمرزش مىکنم، آمرزش خوارى، و درخوا توّکل، و درخواست آمرزش مى  کنم، آمرزش مى
از تو به سوى تو پس بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست زانیگرآمرزش عمل کننده براى تو،   

 
اِحمِ  ايَ َخلِْقَک  عِ يبَِما تُبَْت َو تَتُوُب َعلَى َجمِ  یه َو َعلَى َوالِدَ  یه تُْب َعلَ  وَ  ىيُ َمْن  ايَ  نَ يأَْرَحَم الره بِالْغَفُوِر  َسمه
حِ  ىيُ َمْن  ايَ  مِ يالره حِ  َسمه ىيُ َمْن  ايَ  مِ يبِالْغَفُوِر الره حِ  َسمه دٍ  مِ يبِالْغَفُوِر الره ٍد َو اقْبَْل تَْوبَتِ  َصل ِ عَلَى ُمَحمه  یَو آِل ُمَحمه

 نَ يثِ يْوَث الُْمسْتَغِ غَ  ايَ  یَمسْأَلَتِ  بْ ي ِ َو َل تُخَ  یَو َل تَْحُجْب َصْوتِ  یَو اْرَحْم َضَراَعتِ  يِیَو اْشکُْر سَعْ  یَو َزک ِ َعَملِ 
تِ  َ  عِ يَجمِ  یَو َشف ِعُْهْم فِ  یَو دَُعائِ  یَسالمِ  یَو أَبِْلْغ أَئِمه لَُهْم َو ِزْدهُْم  ینْبَغِ يَ َکَما  ِهمْ يْ إِلَ  یتِ يه َو أَْوِصْل َهدِ  لْتُکَ َما َسأ
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ُ لََک بِأَْضعَاٍف َل  ینْبَغِ يَ ِمْن ذَلَِک َما  ةَ اَِل  بِاهلِل الْعَلِ  ُرکَ يْ غَ  َهايْحصِ ي َو َصلهى هللاُ  مِ يالْعَظِ  ی ِ َو َل َحْوَل َو َل قُوه
اِهرِ  دٍ ُمَحمه  نَ يالُْمْرسَلِ  بِ يَ َعلَى أَطْ  .نَ يَو آلِِه الطه  

 
اى   رىیپذ و مى رفتنىیپذ توبه باش، به آنچه بر تمام بندگانت توبه راىیبر من و پدر و مادرم پذ و

 دهیکه به آمرزنده مهربان نام شوى، اى آن دهیکه به آمرزنده و مهربان نام ، اى آنمهربانان نیتر  مهربان
ام را  درود فرست، و توبه حّمدشدى، بر محّمد و خاندان م دهیآمرزنده و مهربان نام  که به شدى، اى آن

ر پرده قرار را د میام رحم کن، و صدا زارى  و عملم را پاک کن، و از کوششم قدردانى فرما، و به ر،یبپذ
را به امامان برسان، و در  میدادخواهان، و سالم و دعا ادرسیمکن، اى فر دیمده، و درخواستم را ناام

که سزاوار  مرا به آنان برسان، آنچنان هیمن قرار ده، و هد عیشفتمام آنچه از تو درخواست کردم، آنان را 
که آن را  شىیکه سزاوار توست، افزا چنان فزا،یبرابر ب نیبه چند شانیبراى ا هیهد نیاست، و از ا شایا

 نیتر جز به خداى برتز و بزرگ، و درود خدا بر پاک ستین ىیرویجز تو شماره نکند، جنبش و ن
.فرستادگان محّمد و خاندان پاک او  

.دعا را ترک مکن نيا یرا خواند ارتیپس هرگاه در آن مشهد مقدس آن ز  

 
 

ديگر حضرت امام رضا عليه السالمزيارت   
نقل کرده و فرموده: پس از آنکه غسل « مقنعه»در کتاب  دیمف خیاست که ش ارتىی: زگرید ارتیز
:ىیگو و مى ستىیا هاى خود را در بر کردى نزد قبر آن حضرت مى جامه نیتر  زهیکردى و پاک ارتیز  

 
تِِه السهالُم َعلَ  ايَ  کَ يْ السهالُم َعلَ  هِ ي ِ هللاِ َو ابَْن َولِ  یه َولِ  ايَ  کَ يْ َعلَ  السهالمُ  ةَ هللاِ َو ابَْن ُحجه إَِماَم الُْهَدى َو  ايَ  کَ يْ ُحجه

آبَاُؤَک الطهاِهُروَن َصلََواُت هللاِ  هِ يْ عَلَى َما َمَضى َعلَ  تَ يْ الْعُْرَوةَ الُْوثْقَى َو َرْحَمةُ هللِا َو بََرَکاتُهُ أَشَْهدُ أَنهَک َمضَ 
ٍ إِلَى بَاِطٍل َو أَنهَک نََصْحَت هلِل َو ِلَرسُوِلِه َو أَده  ِهمْ يْ َعلَ  اِْلََمانَةَ  تَ يْ لَْم تُْؤثِْر َعًمى َعلَى هًُدى َو لَْم تَِمْل ِمْن َحق 

ْسالِم َو أَْهِلِه خَ  َ  رَ يْ فََجَزاَک هللاُ َعِن اْْلِ  ايُمعَادِ  ائِکَ يَ ِِلَْولِ  ايُمَوالِ  َزائِرا َعاِرفا بَِحق ِکَ  یَو أُم ِ  یبِأَبِ  تُکَ يْ الَْجَزاِء أَت

.ِعنَْد َرب ِکَ  یِِلَْعَدائَِک فَاْشفَْع لِ   

 
بر تو اى ولّى خدا و فرزند ولّى خدا، سالم بر تو اى حّجت خدا و فرزند حّجت خدا، سالم بر تو اى  سالم
تو گذشتى بر آنچه دهم که  تر، و رحمت و برکات خدا بر تو باد، گواهى مى استوار زیو دستاو ت،یهدا  امام

نگشتى، و براى   ندادى، و از حق به باطل منحرف حیترج تیپدران پاک تو گذشتند، کوردلى را بر هدا
نمودى، و امانت را ادا کردى، خدا از سوى اسالم و اهلش تو را پاداش دهد،  رخواهىیخدا و رسولش خ

هستم،   دوستانت، و دشمن دشمنانت پاداش، من زائر به حضورت آمدم، به حقّت عارفم، دوستدار نیبهتر
.مرا نزد پروردگارت شفاعت کن  

 
و دو طرف صورت خود را بر آن بگذار، آنگاه به جانب  ببوس، و آن را قبر بچسبان خود را به سپس

:سر بازگرد و بگو  

 
َماُم الَْهادِ  ايَ  یَ َمْوَل ايَ  کَ يْ َعلَ  السهالمُ  الُْمْرِشدُ  یُّ َو الَْولِ  یابَْن َرسُوِل هللاِ َو َرْحَمةُ هللِا َو بََرَکاتُهُ أَْشَهدُ أَنهَک اْْلِ

ُب إِلَى هللاِ بِِوَل .هللاِ َو بََرَکاتُهُ  َرْحَمةُ َو  کَ يْ َصلهى هللاُ َعلَ  تِکَ يَ أَبَْرأُ إِلَى هللِا ِمْن أَْعدَائَِک َو أَتَقَره  
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دهم که تو  اى فرزند رسول خدا و رحمت و برکات خدا بر تو باد. گواهى مى میبر تو اى موال سالم
به  تتیو به وال م،ینما مى زارىیسوى خدا از دشمنانت ب  اى، به راهنما، و سرپرست ارشاد کننده شواىیپ

.درود و رحمت و برکات خدا بر تو باد م،یجو جانب خدا تقّرب مى  

 
پا  نییبه جاى آر، و بعد از آن هرچه خواستى نماز بخوان، و به طرف پا ارتیدو رکعت نماز ز آنگاه

.خواهى دعا کن، ان شاء هللا بازگرد، و به آنچه مى  
 

(وداع امام هشتم، حضرت امام رضا)ع ارتيز  

 
 ژهیدارد، به و اریبس لتیخاصه به آن جناب فض فهیو اوقات شر امیآن حضرت در ا ارتی: زدیمؤلّف گو

که در محل  ، چنان«ششم ماه رمضان»و « و پنجم ذوالقعده ستیب»و « و سوم ستیب»و « ماه رجب»در 
چون  ارد،د یکه به آن حضرت اختصاص گرید امیروزها از ا نیا ریها ذکر شد و غ خود در اعمال ماه

بگو:  یگفت ی( موآله هیعل هللا یآنچه را در وداع حضرت رسول)صل ،یآن حضرت را وداع کن یخواست
ُ آِخَر تَْسلِ » :بگو یاگر خواست ،«کَ يْ َعلَ  یمِ يََلَجعَلَهُ َّللاّٰ  

 
ِ َوبََركاتُهُ  السهالمُ  ِ َوَرْحَمةُ َّللاّٰ تَِك َعلَٰى َعلَيَْك يَا َوِليه َّللاّٰ . اللُّٰهمه ََلتَْجعَلْهُ آِخَر الْعَْهِد ِمْن ِزياَرتِي ابَْن نَبِي َِك َوُحجه

اِلِحيَن َوَحسَُن أُولَئَِك َرفِيقاً  الشَُّهداءِ َخلِْقَك ، َواْجَمعْنِي َو إِيهاهُ فِي َجنهتَِك ، َواْحشُْرنِي َمعَهُ َوفِي ِحْزبِِه َمَع  َوالصه
سُوِل َوبَِما ِجئَْت بِِه َوَدلَلْت َعلَ ، َوأَْستَْوِدعُ  ِ َوبِالره َ َوأَسْتَْرِعيَك َوأَقَْرأُ َعلَيَْك السهالَم ، آَمنها بِاّٰللّٰ يِْه فَاْكتُبْنا َمَع َك َّللاّٰ

اِهِدينَ  .الشه  
فرزند  ارتیز نیمن را آخر ارتیز نیا ایخدا. خدا یول یو رحمت و برکات خدا بر تو باد ا سالم

و حّجت بر بندگانت قرار مده و من و او را در بهشتت گرد آور و با او در حزبش محشور کن  تامبریپ
 تیرعا تارو خواس سپارمت یبودن خوبند و به خدا م قیو آنان از جهت رف ستگانیهمراه با شهدا و شا
 م،یآورد مانیا یو بر آن داللت نمود یو به آنچه تو آورد امبریبه خدا و به پ خوانم، یتوأم و بر تو سالم م

.سیپس ما را با گواهان بنو  
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